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Список скорочень: 

    Декларант (суб’єкт декларування)  Публічний службовець України, що згідно 

зобов’язань Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» щорічно 

готує та оприлюднює власну майнову 

декларацію  

 

    Майнова декларація  Декларація про доходи, видатки та 

зобов’язання фінансового характеру, що 

заповнюється, зберігається та 

оприлюднюється у відповідності до вимог 

Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції»  

 

                                                                                          

   ГО  Громадська організація  

   ЗМІ   Засоби масової інформації 

   ІГС Інститути громадянського суспільства 

КМУ  

МВС  

 

ОДА  

 

ОМС  

 

 

ОВВ 

РДА 

 

ДП 

КУ 

КЗ 

КП 
 

Кабінет Міністрів України  

Міністерство внутрішніх 

справ України 

 

Обласна державна 

адміністрація  

Орган місцевого 

самоврядування  

Органи виконавчої влади 

Районна державна 

адміністрація 

Державне підприємство 

Комунальна установа 

Комунальний заклад 

Комунальне підприємство 
 

 

   Розроблено: Заболотна Наталія,Заболотний Андрій (ЗОГО «Народний Захист»). 

Погляди, висновки та рекомендації належать авторам та укладачам і не обов’язково 

відображають позицію Міністерства закордонних справ Данії, Програми розвитку ООН 

або інших агенцій ООН. 
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Моніторинг відповідності стилю життя депутатів Запорізької обласної 
ради (ЗОР)  задекларованим статкам 

Презентація результатів 

Як майнові декларації можуть запобігти корупції?  
 

Корупція визначається Світовим банком (World Bank) як «зловживання публічною 

особою власним службовим становищем з метою особистої вигоди". І не завжди це 

матеріальна  вигода, як звикли вважати  більшість людей.  Це відбувається, коли присутнє 

монопольне право посадової особи на прийняття рішень та відсутні дієві санкції за 

вчинене порушення. На сьогодні в  Україні де-юре омс підзвітні громаді, а де-факто, 

жодного дієвого механізму впливу громади на омс  у громади немає. В Запорізькій області 

нами не зафіксовано жодного випадку притягнення до відповідальності депутатів місцевих 

рад чи самого органу і його керівництва  за корупційні правопорушення. 

 
 

Натомість, на шляху до децентралізації,  омс починають відігравати  ключову роль. 

Розуміючи свою фактичну безконтрольність перед громадою,  окремі депутати місцевих рад 

мають можливість  використовувати  своє становище  задля отримання керівних посад в 

об’єктах комунальної власності  і отримання преференцій при розподілі бюджетних коштів. 

В Запорізькій області  громадськими експертами неодноразово фіксувалися порушення  при 

використанні бюджетних коштів такими керівниками – депутатами. А збережена їх 

близькість  до екс-наглядаючого дозволяє зробити висновки про централізацію таких 

грошових потоків і можливість використання цих коштів  під час виборчих процесів.  

Правоохоронні структури  карні справи належним чином не розслідують, дію цих схем не 

зупиняє. 
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Корупція все ще залишається ключовою проблемою України. Про це  свідчать,  в тому 

числі, і негативні рейтинги Transparency International, згідно яких Україна займає 144 місце із 

176 країн.  

Все це стало можливим, завдячуючи як високому рівню терпимості громадян до 

явища корупції, з одного боку, так і відсутності врегулювання в Україні політики конфлікту 

інтересів, з іншого. Як результат, як на національному, так і на регіональному рівні,  влада  

розглядається як пряма можливість для встановлення особистого контролю над бюджетними 

потоками і зведення рахунків із політичними опонентами.  

В Україні врегулювання питання конфлікту інтересів так і не стало 

загальноприйнятим стандартом. 

 

В Україні спостерігається тотальний конфлікт інтересів між обов’язками публічних 

службовців та їх особистими інтересами. Контроль за майновими деклараціями службовців 

здатен вирішити цю проблему.  

Відповідно до чинного законодавства України, зокрема законів України «Про статус 

депутатів місцевих рад», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про засади запобігання і протидію корупції» депутати, державні 

службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані щорічно до 1 квітня 

подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за минулий рік.  

 

Не зважаючи на формальний прогрес в поданні та оприлюдненні майнових 

декларацій, реальний стан доходів депутатів та чиновників має мало спільного із цифрами 

зазначеними в офіційних документах. Як і раніше окремі високопосадовці розглядають своє 

службове становище як інструмент для особистого збагачення.  

 

Одним із реальних інструментів протидії тотальному конфлікту інтересів між 

обов’язками публічних службовців і їх особистими інтересами є контроль за 

майновими деклараціями службовців. Антикорупційний закон зобов’язує усіх 

службовців України декларувати не тільки свої прибутки і майно (норма діє із 1992 

року), але й будь-які одноразові витрати, що перевищують 80 тисяч грн.  (до 2014 року 

– 150 тисяч грн.).  

Станом на сьогодні у країні тільки створюється незалежний орган, 

відповідальний за контроль над майновими деклараціями і за перевірку їх 

відповідності реальному способу життя публічних службовців. 

Запорізька область не стоїть осторонь процесу і  відзеркалює в собі ті ж негативні 

прояви, що ми спостерігаємо на національному рівні. Нехтування законами про доступ до 

публіної інформації,  про місцеве самоврядування в Україні, про статус депутатів місцевих 

рад та антикорупційного пакету законів супроводжується   протиправним злиттям  

окремих впливових депутатів з правоохоронними органами і органами влади національного 

рівня, завдяки чому їм вдається уникнути відповідальності за неправомірні дії. А також 

переслідувати громадських діячів, що займаються антикорупційною діяльністю. 
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Окремо варто зауважити на практику прийняття ЗОР  внутрішніх інструкцій, 

порядків, правил, регламенту, що не відповідають нормі закону, які використовуються 

вибірково в різних ситуаціях, що дозволяє їм  безкарно порушувати як законодавство, так і 

права громадян. Найчастіше ці порушення  спостерігаються в питаннях забезпечення 

доступу до публічної інформації, вирішення кадрових та бюджетних питань, питань 

використання і управління комунальною власністю громади. 

При цьому  відділ юридичного забезпечення   ЗОР  був помічений у тому, що замість 

нагляду за додержанням законодавства, розробляє шляхи ухилення від виконання законів, 

при цьому не порушуючи їх. А відділ  з  питань забезпечення  інформаційно-аналітичної  

роботи та виборчих  процедур управління організаційного зебезпечення діяльності  ЗОР 

умисно приховує інформацію від  громадян. А відповідальний за реалізацію антикорупційного 

законодавства Бухтіяров В.М. не забезпечує на належному рівні додержання 

антикорупційного  законодавства. Як і  належного контролю з боку керівництва ЗОР за 

додержанням антикорупційного законодавства не зафіксовано. Керівництвом ЗОР не 

стоврено умови для  належного виконання антикорупційного законодавства. 

Сприйняття  громадянами рівня корумпованості в області найвище по Україні. 

 
 
Рівень «кумовства» в області дуже велик, ані уповноважені органи, ані 

правоохоронні органи в області  не опікуються питаннями  виявлення конфлікту інтересів. 

Як відсутній контроль з боку правоохоронних та фіскальних органів за  наданням майнових 

декларацій.  Спостереження повністю співпадають із  рівнем срийняття громадянами рівня 

«кумівства» в регіоні. 
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 У 2011 році вступив у силу новий антикорупційний закон, який встановив лише 

рамкові визначення цієї концепції. Прийнятий у 2012 році закон про правила етичної 

поведінки публічних службовців так і не запрацював через відсутність розробленого 

механізму його застосування. Лише у травні 2013 року, шляхом внесення змін у базове 
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антикорупційне законодавство, розпочались кроки із врегулювання конфлікту інтересів 

через запровадження фінансового контролю за майновими деклараціями публічних 

службовців України.  Його посилив прийнятий у 2015 році т.з. пакет антикорупційних 

законів. Проте говорити про належне застосування в Україні стандарту вирішення конфлікту 

інтересів ще зарано.  

Закон України «Про  протидію корупції» визначає корупцію як використання особою, 

зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень, чи 

пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 

такої вигоди, чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 

відповідно обіцянка/пропозиція, чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у 

частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 

особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей; 

 

 

Одним із реальних інструментів 

протидії тотальному конфлікту 

інтересів між обов’язками публічних 

службовців та їх особистими 

інтересами є контроль за 

майновими деклараціями.  

Антикорупційний закон 

зобов’язує усіх службовців України 

декларувати не тільки свої прибутки і 

майно (норма діє із 1992 року), але й 

будь-які одноразові витрати, що 

перевищують 80 тисяч грн. (до 2014 

року – 150 тисяч грн.).  

         На сьогодні на регіональному 

рівні досі не встановлено належного 

контролю, тому норма так і 

залишається декларативною.  

 

 

Приміром, у мережі Інтернет свої декларації публікують лише окремі і найбільш 

свідомі державні службовці - у 2012 році це добровільно зробили Президент України, його 

радники, голова адміністрації Президента і його заступники, а також близько 200 із 450 

членів парламенту (за вимогою Руху ЧЕСНО). Загалом, свої декларації оприлюднили не 

більше 500 чиновників високого ранку із більш ніж 1000 службовців такого рівня. Станом на 

сьогодні у країні тільки іде створеня  незалежного органу, відповідального за контроль над 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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майновими деклараціями і за перевірку їх відповідності реальному способу життя публічних 

службовців. 

Механізм майнових декларацій спрямований на запобігання проявам конфлікту інтересів 

серед  публічних службовців та уникнення незаконного збагачення або іншої незаконної 

діяльності шляхом постійного фінансового контролю статків  публічних службовців. Для 

цього вони зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи 

(служби)  декларацію про майно та доходи, отримані за минулий рік, за 

формою, визначною в антикорупційному законі. 

Законом, наряду з декларуванням статків декларантів, передбачено 

декларування доходів та видатків членов сім’ї декларанта.  

Антикорупційний закон визначає членами сім'ї осіб, які перебувають у 

шлюбі, а також їхніх дітей, в тому числі повнолітніх, батьків, осіб, які 

перебувають під опікою і піклуванням, інших осіб, які спільно 

проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі 

осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.  
 

При проведенні моніторингу: 

Ми не втручаємося в приватне життя.  

Ми досліджуємо відповідність  стилю життя депутатів задекларованим ними 

статкам. 

Ми перевіряємо наскільки вони відверті з нами і відкриті.  

Наскільки вони поважають нас.  

Наскільки люди, чиї рішення є обов'язковими для виконання нами, самі знають і 

виконують закони. 

Ми перевіряємо, чи виконують депутати ЗОР вимоги антикорупційного 

законодавства та чи не вчиняють корупційних правопорушень. 
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Як  і хто  перевіряє майнові декларації?  
На сьогодні декларації вже  доступні для  ознайомлення та контролю з боку 

громадянського суспільства. 

  Нововведення до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», 

ухвалені в травні 2013 року вперше передбачили можливість оприлюднення   майнових 

декларацій на офіційних веб-сайтах органів влади чи місцевого  самоврядування. Для 

оприлюднення на веб-сайті встановлено термін розміщення декларацій не менше року, а 

щодо друкованих видань – відповідно залишається  разове оприлюднення.  

Встановлення   річного терміну розміщення декларації на веб-сайті  унеможливлює 

проведення моніторингу, і забезпечує лише інформування громадськості, бо через рік одні 

декларації замінюються іншими, а не додаються до попередніх. 

    ЗОР не створила окремої рубрики для розміщення декларацій. Оприлюднення ж копій 

декларацій голови та першого заступника голови ЗОР відбулося  в  стрічці  новин, що 

унеможливлює доступ до цих декларацій. Таки дії керівництва ЗОР повинно бути розцінено 

як імітація процесу з забезпечення доступу до публічної інформації, так  і відкритості  

самого органу, і  свідчить про формальний підхід органу місцевого самоврядування до 

виконання антикорупційного законодавства і забезпечення прав громадян на доступ до 

публічної інформації. 
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1. Ще у 2009 році, відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії 

корупції» від 11 червня 2009 року № 1506 були утворені відділи запобігання і виявлення 

корупції (так-звані відділи внутрішнього контролю) в складі  органів місцевого 

самоврядування, обласних адміністрацій та центральних органів влади. Діяльність 

зазначених відділів на сьогодні регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 

8 грудня 2009 року № 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах 

виконавчої влади» (зі змінами). 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=243403979 На ці уповноважені 

підрозділи покладено обов’язок перевірки фактів своєчасності подання декларацій, 

перевірки декларацій на наявність конфлікту інтересів та логічний та 

арифметичний контроль декларацій.  

На сьогодні ж, враховуючи сьогочасне становище відділів внутрішнього контролю, 

уникнути конфлікту інтересів практично неможливо, оскільки працівники таких відділів 

контролю фактично перебувають в політичній  і кадровій залежності від волі 

керівництва органів, при яких такі відділи створені. 

Так в ЗОР Розпорядженням голови обласної ради №66-р від 23.03.2015 року  було 

внесено зміни до Розпорядження голови обласної ради № 147-р від 29.12.2014 року «Про 

запобігання корупційним та злочинним проявам у виконавчому апараті Запорізької 

обласної ради», яким відповідальність за організацію роботи серед керівників та 

спеціалістів виконуючого апарату Запорізької обласної ради з питань запобігання 

корупційним і злочинним проявам покладено на заступника керуючого справами 

виконавчого апарату – начальника управління організаційного забезпечення діяльності 

ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради Бухтіярова Віктора 

Миколайовича. Але його повноваження поширюються лише на  виконавчий апарат 

ради. 
 

В результаті моніторингу  виявлена відсутність  в ЗОР встановленого порядку надання 

майнових декларацій депутатами ЗОР, що є керівниками об’єктів комунальної 

власності територіальної громади області. 

Відсутній контроль  ЗОР за дотриманням антикорупційного законодавства в 

комунальних установах,  комунальних підприємствах, комунальних закладах.  
 

Керівники цих установ, підприємств та закладів стверджують, що надають декларації 

не за місцем своєї роботи (до кадрової служби КУ, КП,КЗ), а до апарату ЗОР. 

Натомість ЗОР їх збереження не забезпечує, оскільки  відмовляє нам в наданні цих 

декларацій із посилання на відсутність цієї інформації  у ЗОР. 
 

2. З квітня 2015 року вступив в дію ЗУ «Про запобігання корупції», яким передбачено 

створення окремого  незалежного  органу, до повноважень якого  (ст..45 ЗУ «Про 

запобігання корупції») переходять всі вищезазначені функції з проведення фінансового 

контролю  - Національного Агентства з питань запобігання корупції (Нацагенство). 

Згідно ст.. 45-47 ЗУ «Про запобігання корупції», Нацагенство  веде та забезпечує  

відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=243403979
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уповноважених на виконання  функцій держави або місцевого самоврядування, що 

формується та  ведеться Нацагенством. 

 Але на сьогодні воно ще не сформоване і свою діяльність не проводить.  

Великим недоліком до квітня 2015 року була  фактична відсутність встановленої 

відповідальності за подання неправдивих відомостей, які зазначаються у деклараціях. 

 

На сьогодні внесені до КУ «Про адміністративні правопорушення» (ст.172-6) зміни 

дають можливість накласти адміністративне покарання на порушника за несвоєчасне 

подання декларації у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімувів доходів 

громадян. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

     
Новий  Закон  як і раніше передбачає у разі встановлення за результатами перевірки 

ознак правопорушення письмове повідомлення керівника відповідного державного органу та 

правоохоронних органів.  

Але у випадку ЗОР такі дії не є ефективними, т.я. умови для порушення  

антикорупційного законодавства з питання фінансового контролю та недопущення 

конфлікту інтересів створює саме керівництво ЗОР. І його керівництво на всі скарги та 

рої'ясненн дфючого законодавства не реагує. 

 

 

А ст.366-1 КК України за подання суб'єктом 
декларування завідомо недостовірних відомостей, 
або за умисне неподання суб'єктом декларування 
зазначеної декларації, покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк до двох років з 
позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3-х років. 
 



Запорізька обласна громадська організація «Народний Захист»   
Моніторинг декларацій депутатов Запорізької обласної ради за  2011-2014 р.  

12 

 

Проект проводиться за підтримки БФ «Центр громадських ініціатив» в рамках реалізації проекту 
«Сприяння зменшенню корупційних проявів на місцевому/ регіональному  рівні» за підтримки         
Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії. 

                

На сьогодні існує багато способів, за допомогою яких громадянське суспільство може 

контролювати зміст майнових декларацій, зокрема:  

1) перевірка вмісту декларацій (наприклад, порівняння по роках; порівняння з 

іншою публічно доступною інформацією - про транспортні засоби, 

податкова інформація тощо);  

2)  проведення незалежної оцінки відповідності задекларованих активів 

реальному стилю життя службовців;  

3)  спрощене представлення даних із декларацій публічних службовців; 

4)   аналіз декларацій на їх відповідність закону тощо.  

Ми використовували перші три способи. Але через суттєві складності з отриманням копій 

декларацій депутатів ЗОР, використати їх в повній мірі, як було нами заплановано не є 

можливим. 

 
 

 
 
 
 

Проте, дослідження ЗОГО «Народний Захист»  свідчать, що ефективність 

моніторингу змісту майнових декларації  напряму залежить від можливості доступу 

громадськості до інформації про декларації.  

Українське атникорупційне законодавство визначає, що лише щодо обмеженого числа 

публічних службовців є загальнодоступними відомості про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового характеру за минулий рік. Ці відомості підлягають оприлюдненню 

протягом 30 днів після 1 квітня через опублікування в офіційних друкованих виданнях 

відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. З січня 2014 року 

почала  діяти законодавча норма про оприлюднення майнових декларацій службовців на 



Запорізька обласна громадська організація «Народний Захист»   
Моніторинг декларацій депутатов Запорізької обласної ради за  2011-2014 р.  

13 

 

Проект проводиться за підтримки БФ «Центр громадських ініціатив» в рамках реалізації проекту 
«Сприяння зменшенню корупційних проявів на місцевому/ регіональному  рівні» за підтримки         
Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії. 

                

сайтах органів влади. А з початком роботи Нацагенства буде створено єдиний державний  

реєстр  декларацій. 

Зважаючи на те, що майнові декларації є дієвим інструментом запобігання та 

боротьби з корупцією, а також підвищення суспільної довіри до політиків, депутатів  і 

державних управлінців, важливо забезпечити загальнодоступність майнових 

декларацій та системно перевіряти їх відповідність реальним доходам та витратам.  

У такому випадку громадяни, організації громадянського суспільства та ЗМІ зможуть 

отримати до них доступ та здійснювати незалежний моніторинг декларації. 

Не дивлячись на вдосконалення антикорупційного законодавства і ЗУ «Про доступ до 

публічної інофрмації», в умовах України доступ громадян до інформації на сьогодні 

погіршується. Особливо ми це спостерігаємо на рівні депутатів місцевих рад, доступ до 

декларацій яких дуже ускладнений.  

На сьогодні на рівні області, міста, селища не  існує єдиного  джерела, де громадяни 

могли б отримати копії декларації депутатів місцевих рад. Більш того, немає 

централізованого джерела, де можливо було б дізнатися   актуальні  данні про місця 

роботи депутатів і координати відділу кадрів, де зберігаються декларації депутатів.  

Відділи кадрів об'єктів комунальної власності не збирають, не зберігають та не 

проводять фінансовий контроль декларації  своїх співробітників, що є депутатами ЗОР, 

посилаючись на те, що такі декларації зберігаються в апараті ЗОР. Який, в свою чергу  

переадресовує нас до відділів кадрів підприємств, установ та закладів, де працюють 

депутати.  Ситуація з держпідприємствами та об'єктами приватного права ще гірша. При 

цьому, навіть актуального  переліку цих підприємств ЗОР  не має. 

 

Ми вирішили поставити себе на місце пересічного громадянина і  спробувати 

отримати декларації депутатів ЗОР за період з 2011 до 2014 року, щоб порівняти їхній стиль 

життя і визначити як він змінився за період їх депутатства. 

 
 

Нашою метою не є інформування громадськості тільки про статки депутатів. 

Не є пошук компромату чи втручання в особисте життя. 
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Мета громадського аудиту відповідності стилю життя депутатів  їх задекларованим 

статкам полягає у дослідженні фактичної відповідності реального стилю життя депутатів 

ЗОР задекларованому ними рівню доходів. Такий аудит проводиться задля інформування 

громадян про дотримання депутатами ЗОР  вимог антикорупційного законодавства 

України.  
 

Громадському аудиту  піддано майнові декларації та стиль життя депутатів 

Запорізької обласної ради (ЗОР). 

 

У чому  проблема?  

Вперше громадянське суспільства відкрито заявило про 
свій намір взяти під громадський контроль механізм 
декларування в 2012 році. Рух «Чесно» почав опікуватися 
деклараціями депутатів Верховної Ради,  а з 2013 року  
громадське Партнерство з 40 інститутів громадянського 
суспільства розпочало моніторингову  кампанію «Декларації 
без декорацій», сконцентрувавши свою увагу на 
держслужбовцях органів  виконавчої влади. 

За два роки, громадське Партнерство, до складу якого 
входить і ЗОГО «Народний Захист», вдалося створити банк 
декларацій високо посадовців, проаналізувати сотні 

декларацій, направити до правоохоронних органів десятки звернень, відстояти в судах 
своє право на доступ до декларацій. Створено банк даних  майнових декларацій 
високопосадовців шляхом їх розміщення в інтерактивній карті на сайті 
www.anticorruption.in.ua, до якого громадяни мають вільний доступ за посиланням 
http://anticorruption.in.ua/declarations/map. Тут же будуть розміщені і результати цих 
досліджень. 

Але досі не дослідженим залишався рівень виконання антикорупційного 
законодавства депутатами  місцевих рад в частині фінансового контролю. 
 

Що ми хочемо? Провести моніторинг відповідності реального стилю життя 

депутатів ЗОР  змісту оприлюднених ними майнових декларацій, рівня виконання 

ними антикорупційного законодавства. А також  з’ясувати  як змінилися їх статки за 

період їх депутатства. 

 

Хто ми? Ми – представники трьох моніторингових неурядових організацій 

Запорізької області. В процесі  дослідження монітори співпрацювали з  експертами  

Transparency International Україна, Інститутом Медіа Права. 

 

Де ми брали інформацію? При проведенні дослідження ми вивчали декларації 

депутатів ЗОР, які буди отримані нами у результаті попередніх досліджень в період з 2013-

http://anticorruption.in.ua/declarations/map
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2015 роки https://www.youtube.com/watch?v=6dZFe2L2dhU , взяті з сайту ЗОР 

http://www.rada.zp.ua/, отримані у відповідь на запити. 
Під час збору інформації ми досліджували інформацію з відкритих джерал, розміщену 

в соціальних мережах самими депутатами, членами їх родин, а також публікації ЗМІ. Також 

вивчались данні, наведені в державних реєстрах  http://www.drsu.gov.ua/show/60 , 

http://www.drsu.gov.ua/show/62  .і т.д. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Громадські контролери не роблять тверджень щодо доведеності 

фактів неправомірної поведінки або винуватості особи у вчиненні 

правопорушення, за яке встановлено юридичну відповідальність. 

Тому оцінка громадських аудиторів може не збігатися з 

офіційними висновками по кожному окремому факту.  

При цьому робиться оцінка вірогідності 

причетності публічного службовця до корупційних дій, за 

результатами чого поширюється відповідна інформація, коли та 

ґрунтується на фактичних даних, оприлюднених у достовірних 

джерелах.  

 

Висновки громадських експертів є оціночними судженнями, які не 

підлягають доведенню. Оцінка проводиться на підставі раніше 

оприлюдненої інформації у відкритих загальнодоступних джерелах. 

 

ЗОГО «Народний Захист» не має на меті поширювати інформацію 

про будь-яку особу, зібрані в ході громадського контролю 

матеріали направляє до перевірки  компетентними органами. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dZFe2L2dhU
http://www.rada.zp.ua/
http://www.drsu.gov.ua/show/60
http://www.drsu.gov.ua/show/62
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Як здійснити аудит відповідності стилю життя службовців 
рівню задекларованих доходів? 

 
 

Весь процес громадського аудиту складається з шести етапів: 

 

 
Більшість громадян лише знайомляться зі змістом майнової декларації високо 

посадовців, що  не є моніторингом. 
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Якщо ж громадяни  зацікавлені в  проведенні моніторингу стилю життя високо 

посадовців центрального та місцевого рівня (в т.ч. депутатів місцевих рад), то вони  мають 

здійснити ряд організаційних кроків з метою попереднього вивчення стилю життя 

публічного службовця. І ці 6 кроків, розроблені громадським Партнерством під час 

проведення кампанії «Декларації без декорацій»  допоможуть їм ефективно здійснити цей 

моніторинг. 

Якщо  наприкінці дослідження виявиться, що стиль життя службовця > (більший) за 

відомий дохід, то такий службовець є потенційним об'єктом для більш ретельного аналізу.  

 

Що вимагає законодавство? 

 

 (Цей Закон 26 квітня 2015 року втратив чинність, крім положень щодо фінансового 

контролю (а це саме стаття 12, яка  втратить чинність з початком роботи системи 

електронного подання декларацій (буде затверджена інша форма декларації) до Нацагенства 

з питань запобігання корупції відповідно до Закону № 1700-VII від 14.10.2014 "Про 

запобігання корупції", тобто коли запрацює Нацагенство ). 

Законом наряду з декларуванням статків декларантів, передбачено декларування 

доходів та видатків членів сім’ї декларанта.  Антикорупційний закон визначає членами сім'ї 

осіб, які перебувають у шлюбі, а також їхніх дітей, в тому числі повнолітніх, батьків, осіб, 

які перебувають під опікою і піклуванням, інших осіб, які спільно проживають, пов'язані 

спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі осіб, які спільно 

проживають, але не перебувають у шлюбі.  

ЗУ «Про засади державної антикорупційної політики в Україні» визначено що 

ефективний доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, інші суб’єкти, є 

важливою передумовою для запобігання корупції, виявлення та припинення корупційних 

діянь. Особливе значення має інформація, яка становить суспільний інтерес, а саме – 

відомості про використання публічних кошьів, розпорядження  державним або комунальним  

майно, особисті доходи, майно, видатки та зобов’язання фінансового характеру публічних 

службовців. 

Депутати місцевих рад – це 

суб’єкти декларування, а тому 

вони відповідно до статті 12 

ЗаконуУкраїни "Про засади 

запобігання і  протидії 

корупції" зобов'язані щорічно 

до 1 квітня подавати за місцем 

роботи (служби) декларацію 

про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового 

характеру за минулий рік 

за формою, що додається до 

цього Закону. 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran248#n248
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А п.4 ч.2 ст..13 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до розпорядників інформації, 

зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у 

порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які 

володіють: 

4)іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною 

інформацією). 

3. На розпорядників інформації, визначених в частині другій цієї статті, вимоги цього 

Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за 

запитами. 

 

 
          

 

 

     Згідно з КУпАП  відповідальність така: 

Стаття 172-
6
. Порушення вимог фінансового контролю  

Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти  (850грн.) до ста 

(1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 

Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, 

пов’язаного з корупцією,  може бути накладено протягом трьох 

місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його 

вчинення. 

Стаття 366-1 Кримінального кодексу України: 

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої 

ЗУ «Про запобігання корупції», або умисне неподання  суб’єктом декларування зазначеної  

декларації  карається позбавленням волі до двох років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

  До кого подавати заяву – до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 

корупції – а це - органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне 

антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань  запобігання корупції. У 

даному конкретному випадку –  до прокуратури  Запорізької області  або до  ГУ  МВС  

України у Запорізькій  області.  

Неподання декларації – це не корупційне правопорушення, а правопорушення, 

пов’язане з корупцією, тобто діяння, що не містить ознак корупції, але порушує 

встановлені Законом вимоги (у даному випадку), заборони та обмеження, вчинене 

у т.ч. депутатом, за яке законом встановлено адміністративну (в даному випадку) 

відповідальність (ст. 172-
6
 КУпАП) 
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Чи буде внесено до реєстру?   

Так! 

 1. В УМВС чи іншому правоохоронному органі заява буде 

зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події.  

2. Якщо буде винесена постанова суду про притягнення до 

адмінвідповідальності і вона набере законної сили – до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення (веде цей реєстр поки що Мін’юст). 

  

 

 

 Закон  України "Про місцеве самоврядування в Україні"  

Стаття 13. Фінансовий контроль 

Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, 

встановленому Законом України "Про запобігання корупції"; 

Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради 

3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький 

мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських 

засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися 

підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. 

5. Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради також вважаються 

достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі: 

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень 

голови ради; 

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою 

(діяльністю), встановлених законом. 

Зазначені повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради 

припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття 

відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт. 

(Частина п’ята статті 55 в редакції Закону N 806-VI від 25.12.2008). 

 Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» 
 

 Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої  ради  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
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     1. Повноваження    депутата    місцевої   ради   припиняються  достроково   за   наявності   

перелічених   підстав,   засвідчених офіційними  документами,  без прийняття рішення 

відповідної ради у разі:  

"7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до 

позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до 

відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді 

позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування"; 

Стаття 6. Поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або 

службових обов’язків 

1. Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або 

службовою діяльністю. 

2. Депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, 

головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, працює у 

відповідній раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою 

роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та 

творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього 

прибуток, якщо інше не передбачено законом. 

Стаття 5 Закону України "Про захист персональних даних"  чітко і 

однозначно визначає, що декларації депутатів не є конфіденційними, є відкритими та не 

можуть бути обмежені в доступі. 

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» 
 

Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом 
6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій 

відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", крім відомостей, зазначених 

в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону. 

 

 

 

Чи відносяться відомості, що містить майнова 

декларація до інформації з обмеженим 

доступом?  
Відповідно до п.6 статті 6 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», ст..5 ЗУ «Про захист персональних 

даних»  не належать до інформації з обмеженим доступом 

відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру, 

оформленої за формою і в порядку, що встановлені 

Законом України "Про засади запобігання і протидії 

корупції".  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran3#n3
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran479#n479
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На підставі чого надаються відомості, зазначені в деклараціях публічних 

службовців?  
Відомості, зазначені у деклараціях осіб, перелічених у частині другій статті 12 Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також осіб, які претендують на 

зайняття чи займають виборні посади в органах влади або посади державних службовців, 

службовців органів місцевого самоврядування першої чи другої категорії, надаються у разі 

надходження відповідного запиту в порядку, встановленому Законом України "Про доступ 

до публічної інформації". 

Реєстр фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення. 
 Закон передбачає порядок ведення та публічного доступу до реєстру фізичних та юридичних 

осіб, які вчинили корупційні правопорушення.  

 

 

 

 

Опис кампанії  моніторингу відповідності стилю життя депутатів 

Запорізької обласної ради задекларованим ними статкам. 

 
 
 Проблема декларування доходів та конфлікту інтересів у публічному секторі вже два роки 
знаходиться в полі зору інститутів громадянського суспільства.  І якщо  держслужбовці  та 
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народні депутати вже знають що ми пильно стежимо за ними, то депутати місцевих рад з 
таким моніторингом стикнулись вперше. І це їх обурило. 
 
Натомість , їм варто подякувати нам за виявлені  нами  в результаті моніторингу їх 
порушення при наданні та заповненні майнових декларацій, оскільки наступного року 
подібні дії можуть привести їх до ув’язнення на 2 роки. 

                                                        
 
 
З червня по вересень 2015 року ми проводили кампанію моніторингу декларацій депутатів 
ЗОР.  Ми поставили себе на місце пересічного громадянина, і намагаючись мислити як він, 
отримати копії  декларацій депутатів ЗОР.  При цьому перевірити рівень знання і 
виконання антикорупційного законодавства депутатами ЗОР. Та рівень їх відкритості. 
Для цього ми: 
1.Спочатку направили запит до апарату ЗОР з проханням надати  нам  в електронному 
вигляді  інформаційні довідки та декларації всіх депутатів і отримали….. рахунок на суму  
1176,48 грн.  за 258 сторінок декларацій. Нам надали перелік із 8 (за 2013 рік)+18 (за 2014 
рік) депутатів, декларації яких зберігаються в апараті ЗОР. 
 

2. Ми  оскаржили цю відповідь керівництву ЗОР, оскільки як вартість за один аркуш, так і 
вимагання  сплати за наданні інформації в електронному вигляді, є незаконним і 
суперечить вимогам Постанови КМУ №740. На що отримали відписку про те, що порушень 
немає. Разом з цим ми направили відповідні матеріали до ДФІ з проханням провести 
перевірку ЗОР на предмет отримання нею неправомірного прибутку. І розпочали 
підготовку позовної заяви про скасування окремих норм Розпорядження Голови ЗОР № 91-
р від 20.04.2015 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних  витрат на 
копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, 
та розмірів фактичних витрат на копіювання або друк  документів, що надаютья за 
запитами на публічну інформацію». 
 

3.Оскільки з рівнем відкритості ЗОР нам все вже було зрозуміло,  ми вирішили перевірити 
рівень відкритості самих депутатів. І  направили 96 запитів персонально кожному з 
депутатів ЗОР.  Нам було цікаво подивитись, хто добровільно готов відкрити  свої  
декларації громадянам. У відповідь на протязі двох з половиною місяців ми отримували 
відмови депутатів із посиланням на те, що вони не є розпорядниками публічної інформації, 
що інформація, що міститься в їх майнових деклараціях є закритою інформацією, 
персональними даними, тощо. Лише 5 депутатів надали нам свої декларації добровільно. 
Всі п’ять надали всі декларації з 2011 року по 2014. Лише пан Лимарчук надіслав скановані 
і збережені по одинці аркуші безсистемно. Встановити який аркуш відноситься до якого 
року не можливо. В результаті моніторингу нам стало відомо, що не всі депутати отримали 
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наші запити, які ми здали до  ЗОР. Тому ми не можемо достовірно встановити скільки саме 
депутатів проігнорували наші запити, а скільки не отримали їх. Але встановили що ЗОР вже 
вдруге перешкоджає нам в отриманні копій декларацій депутатів. Тільки два депутати  
(Інна Золоторевська та Бажан М.Д.) нам надали данні про місце знаходження їх декларацій. 
  

4.За цими адресами ми направили окремі запити, як і надали повторно запит до ЗОР. 
ГНІ в Комунарському районі м.Запоріжжя нам відповіла що вони не володіють 
деклараціями пані Золотаревської і що вони перенаправили наш запит до ЗОР. Відповідь 
ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр   Держсанепідслужби України» про 
зберігання декларацій Бажан М.Д.  міститься в додатках. 
 

5.Ознайомившись на сайті ЗОР з даними про місце роботи депутатів, ми через відкриті 
держреєстри намагалися знайти їх адреси. В результаті до 69 підприємств, установ, 
організацій та закладів було надіслано ще 69 індивідуальних запитів. Жоден відділ кадрів  
всіх форм власності за місцем роботи депутатів нам навіть не відповів, порушивши вимоги 
ЗУ «Про доступ до публічної інформації!, який визначає їх розпорядниками супільно 
важливої інформації, до якої ЗУ «Про засади державної антикорупційної політики в 
Україні» віднесено і майнові декларації депутатів. 
 

6.Скориставшись переліком наявних в ЗОР декларацій (перелік ми отримали у відповідь на 
перший запит), ми до ЗОР надіслали ще 18+9 запитів на кожну декларації за кожен рік 
індивідуально, щоб обсяг запитуваної інформації не перевищував 10 аркушів. Але на всі 
наші запити  ми отримали 18+9 відповідей-відмов, в яких зазначалося що запитуваних 
декларацій в ЗОР немає (???). Не зрозуміло: це низький рівень реалізації антикорупційного 
законодавства чи знищення декларацій депутатів, що містилися в ЗОР.  

Оскільки до нашої компетенції не 
входить проведення слідчих дій, ми 
розпочали підготовку матеріалів до 
органів прокуратури на неподання 
декларацій 24 депутатами ЗОР.  

 
А також  матеріали для депутатів, 

що наполягали на тому, що вони 
подавали декларації до ЗОР,  про 
причини оформлення заяв до 
прокуратури про неподання ними 
декларацій.  
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7.Паралельно з цим, ми знаходили  декларації з інших джерел, в т.ч. 
і  результати наших попередніх моніторингових кампаній. Загалом 
ми отримали декларації 12 депутатів ЗОР (5 з яких надали їх 
добровільно). 
                       

Ускладнювало ситуацію отримання нами декларацій за різні 
роки і неможливісь єдиного базування. Так частина депутатів 
надали нам декларації за 2011-2014 роки, з сайту ЗОР нам вдалося 
отримати декларації Віктора Межейко, Світлани Абдурахманової, 
Олега Мниха лише за 2014 рік, а  від  Запорізької ОДА –декларації 
екс-заступників голови Запорізької ОДА  Олега Ніколенко, Петра 
Гончарука та Миколи Ярмощука за 2012-2013 роки. Так само від 
Вільнінської РДА ми отримали декларації за 2012-2013 роки екс-
голови Вільнянської РДА Володимира Черленюха. Все це 
відображено в інфографіці. 

 
Усього було направлено 72 запита до 72 об'єктів публічного права. На сьогодні ситуація 

така:  

Всього  66   підприємств, установ, ФОП  та організацій 

З них ОВВ – 4;     Об’єктів комунальної сфери – 11;   Держпідприємств – 7 

Підприємств та організацій  приватног права–  38; ОМС – 3;   ФОП  - 4;  ІГС – 7 

Лише 3 з них надали декларації (4,54%) 

Ми роз’яснюємо їм, що діємо на підставі відповідей ЗОР №№ 99- 122  від 06.08.2015 

року. І що депутати ЗОР, відносно яких матеріали направлено до прокуратури Запорізької 

області про неподання декларацій  мають право пред’явити  регресом свої претензії до ЗОР 

про неналежне зберігання або знищення  їх майнових декларацій.  

 

Відповідальна  за розгляд запитів  Зуєнко Анна Олексіївна - головний спеціаліст з 

інформаційно-аналітичної роботи та виборчих процедур управління організаційного 

забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради. 

Відповідальний за організацію роботи серед керівників та  спеціалістів виконавчого 

апарату ЗОР  з питань запобігання корупційним та злочинним проявам – заступник 

керуючого справами виконавчого апарату – начальнику управління організаційного 

забезпечення діяльності ради виконавчого  апарату ЗОР  Бухтіяров Віктор  Миколайович 

(69107, м.Запоріжжя, вул..Леніна, 164, каб. 463 Тел. 224-69-41).  

( Відповідно до  Розпорядження  голови ЗОР № 66-р від  23.03.2015 «Про внесення змін до 

розпорядження голови ЗОР №147-р від 29.12.2014 «Про запобігання корупційним та 

злочинним проявам у виконавчому апараті ЗОР». 

Відповідальний за  керівництво виконавчим апаратом ЗОР – голова ЗОР Межейко 

Віктор Іванович (Відповідно до ч.10 ст.55 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». 
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Відповіді надали тільки органи виконавчої влади, які постійно проходять навчання 

та моніторяться громадськістю. 

Ані держпідприємства (7), ані об'єкти комунальної вланості (11), ані  структури 

приватного права ( 38) не надали жодної  декларації. Більш того, вони взагалі не відповіли. 

Моніторингова кампанія виявила кілька цікавих тенденцій.  

По-перше, громадські активісти зіткнулися з необхідністю навчати представників органів влади, 

органів місцевого самоврядування та депутатів законодавчим нормам. Адже незрідка 

уповноважені особи повідомляли, що запитувана інформація належить до інформації з 

обмеженим доступом, захищена законодавством про захист  персональних даних, а також що 

цієї інформації у них немає, не зважаючи на те, що згідно із Законом України «Про доступ до 

публічної інформації» ці відомості є відкритою інформацією і вони повинні володіти цією 

інформацією.  

 

 Так  вчинили депутати Патока С.П., Тімченко Л.І.( відповіді у додатку). 

 
Дивно, адже ч. 7 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що 

обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ, і якщо документ містить інформацію з 

обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. 

Іншими словами, з цього документу  необхідно  вилучити персональні дані, а публічну 

інформацію надати. Саме так вчинили   ті розпорядники інформації (органи виконавчої влади),  

які відповідаючи на наші запити надали копії запитуваних декларацій. 

Також варто зазначити, що згідно до ЗУ «Про захист персональних данних»: 

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 

ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; 

Цей Закон регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і 

спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права 

на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних (Стаття 1. 

Сфера дії Закону). 

ст.5 ЗУ "Про захист персональних даних" чітко і однозначно визначає що декларації 

депутатів не є конфіденційними, є відкритими та не можуть бути обмежені в доступі 

 

При наданні копій декларацій персональні данні не надаються. Вони закриваються, а 

сама декларація  згідно п.7. ст..6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (Обмеженню 

доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з 

обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої 

необмежений) надається, оскільки відповідно до п.6 ст.6  ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації»: «Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за 

формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії 

корупції", крім відомостей, зазначених в абзаці другому частини другої статті 12 цього 

Закону.» 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/paran307#n307
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Ще однією поширеною ситуацією виявилося повідомлення  депутатом нам  про місце 

зберігання його декларацій, але у відповіді на запит кадрові служби за вказаним депутатом 

місцем зберігання майнових декларацій, зазначили що запитувані декларації у них не 

зберігаються і вони не володіють цією інформацією. 

 

Так вчинили: Запорізька обласна рада, Державна Установа «Запорізький обласний 

лабораторний центр держсанепідслужби України» (ДУ «Запорізький ОЛЦ ДСЕСУ»), 

Державна податкова інспекція у Комунарському районі м.Запоріжжя Головного 

Управління ДФС у Запорізькій області. 

 

Така ситуація склалася із деклараціями:  

1.Бажана Миколи Дмитровича http://www.rada.zp.ua/content/bazhan-mykola-dmytrovych , 

який зазначив що його майнові декларації знаходяться в ДУ «Запорізькій ОЛЦ ДСЕСУ» за 

адресою : 69037,м.Запоріжжя, вул..Рекордна,27,  тел.: 83-17-03 (83-17-31- відділ кадрів).  

Додатково зазначивши що «В запиті необхідно було вказати мету збору  інформації про 

мене, як депутата обласної ради.», що суперечить вимогам п.2 ст.19 ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації». 

На наш Запит ДУ «ЗОЛЦ ДСЕСУ» « 143 від 30.07.2015 своїм листом № 05-02-28/1861 

від 11.08.2015  нам була надана біографічна довідка Бажан М.Д.  

А Електронним листом  11.08.2015 нам додатково відповіли що 

«Декларації про майно відділ кадрів отримує у конвертах та немає 

права її розпечатати. Також документи за 2012-2013 рік знаходяться в 

архіві.». 

 

2.Золотаревської Інни Михайлівни http://www.rada.zp.ua/content/zolotarevska-inna-

myhaylivna , яка  електронною поштою 28.07.2015  зазначила що Декларацию за 2014 рік 

вона  здала до Запорізької обласної ради (до загального відділу - Бухтіяров знає.) 

За 2013, 2012 та 2011 роки  декларації здавала в Комунарівську ДПІ. 

Але у відповідь на наш Запит до Комунарівської  ДПІ №143 від 

30.07.2015, ми отримали відмову за № ЗПІ-8/10/08-27-11 від 05.08.2015 із 

посиланням  на ст..22 ЗУ «Про доступ  до публічної інформації». Нам 

сповістили що наш Запит ними  направлено за належністю до ЗОР. 

ЗОР  також своїм листом № 126/01-70ПІ від 10.08.2015 також відмовив нам у наданні 

декларацій  із посиланням на п.1 ч.1 ст.22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» через те, 

що не володіє запитуваною інформацією. 

http://www.rada.zp.ua/content/bazhan-mykola-dmytrovych
http://www.rada.zp.ua/content/zolotarevska-inna-myhaylivna
http://www.rada.zp.ua/content/zolotarevska-inna-myhaylivna
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Про відсутність декларацій депутатів ЗОР  в апараті ЗОР нам також сповіщали у  

своїй відповіді  №80/01-70ПІ на  наш Запит . 

Варто зазначити, що у попередній відповіді ЗОР № 74/01-70ПІ від 01.07.2015  нам 

надавали інформацію  про те, що майнова декларація пані Золоторевської за 2014 рік дійсно 

зберігається в апараті ЗОР, але за її надання з нас вимагали сплатити кошти. 

Але потім  взагалі відмовились надавати, посилаючись на те, що в апараті ЗОР 

декларації депутатів ЗОР не зберігаються. 

Тому не зрозуміло, ЗОР порушила тільки вимоги ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації» не надавши нам  апріорі відкриту інформацію, чи порушило ще і вимоги 

антикорупційного законодавства, не зберігаючи, або знищивши декларації депутатів, що 

були здані їм на зберігання депутатами ЗОР.  

Ще більш не зрозуміло як ДПІ, на яку покладено функції здійснення перевірки 

достовірності відомостей, зазначених в деклараціях ( ЗУ «Про фінансовий контроль», 

п.2 розділу ХІІІ «Заключні положення ЗУ «Про протидію корупції») має виконувати 

свої контролюючі функції, якщо вона сама порушує законодавство. Адже згідно ст..12 

Закону перевірка достовірності зазначених в деклараціях відомостей здійснюється 

Державною Фінансовою Інспекцією України, в порядку, визначеному Міністерством 

фінансів України. 

3. Любім Людмила Сергіївна 

http://www.rada.zp.ua/content/lyubim-lyudmyla-sergiyivna, яка електронною поштою  

03.08.2015 на наш запит  №87-3 повідомила нам  що запитувана інформація була надана нею 

до Запорізької обласної ради, суб’єкту владних повноважень, який згідно ст.13 закону 

України «Про доступ до публічної інформації» є розпорядником публічної інформації. 

У відповідь на  наші Запити  № 153, 154 від 30.07.2015, ЗОР  своїми листами №№ 106/01-70ПІ та 

107/01-70ПІ від 06.08.2015 відмовила нам в наданні запитуваних декларацій  пані Любім за 2013, 

2014 роки. 

Про відсутність декларацій депутатів ЗОР  в апараті ЗОР нам також сповіщали у  

своїй відповіді  №80/01-70ПІ на  наш Запит . 

Варто зазначити, що у попередній відповіді ЗОР № 74/01-70ПІ 

від 01.07.2015  нам надавали інформацію  про те, що майнова 

декларація пані Любім за 2013,  2014 роки дійсно зберігається в апараті 

ЗОР, але за її надання з нас вимагали сплатити кошти. 

Але потім  взагалі відмовились надавати, посилаючись на те, що в апараті ЗОР 

декларації депутатів ЗОР не зберігаються. 

http://www.rada.zp.ua/content/lyubim-lyudmyla-sergiyivna
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У відповідь на наш запит №173 від 07.08.2015 до КУ «ОФПІЖБС» ЗОР,  нам 

відповіли  листом № 490 від 26.08.2015 що запитувана нами інформація (декларації 

керівника КУ-депутата ЗОР Любім  Л.С. знаходиться в ЗОР). 

Тому не зрозуміло, ЗОР порушила тільки вимоги ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації» не надавши нам  апріорі відкриту інформацію, чи порушило ще і вимоги 

антикорупційного законодавства, не зберігаючи, або знищивши декларації депутатів, що 

були здані їм на зберігання депутатами ЗОР. 

4.Аналогічна ситуація з деклараціями депутатів ЗОР що є: 

-співробітниками апарату ЗОР- Бордюг Т.Є. 

-пенсіонерами -  Патока С.П., Межебіцькиого С.І.,Тичук П.К., Холодного В.В., Северіна 

М.О. 

-безробітними – Матвієнко П.Д., Черленюх В.В., Алфьорова С.М. 

-керівниками об’єктів комунальної власності територіальної громади області – 

Шинкаренко В.Л., Пашкова В.В., Авраменко Н.В., Мефьодової Л.С. 

-а також Блоха А.В., Чепурного В.П., Грачєва С.В., Ярмощука М.А., Запорожця О.В., 

Турченко Ф.Г., Грозовського І.М. 

Разом з тим, ми отримували і взагалі дивні  відповіді, що доводять повне 

незнання депутатами ЗОР діючого законодавства. Наприклад так: 

1. Ольшанський Сергій Миколайович 

http://www.rada.zp.ua/content/olshanskyy-sergiy-mykolayovych своїм 

листом №001 від 27.07.2015 відповів нам: «Я, як фізична особа ніяких 

майнових операцій за опитуваний період не проводив, тому   копій 

майнових декларацій не маю.» 

Всі звіти по господарський діяльності знаходяться в податковій  

державній службі за місцем знаходження фермерських  господарств.»  При цьому 

автобіографію надав. 

2. Патока  Сергій Петрович 

http://www.rada.zp.ua/content/patoka-sergiy-petrovych 

28.07.2015 відповів нам що ЗУ про доступ до публічної інформації не зобов’язує його 

надавати будь-кому свої персональні дані. Більш того, персональні дані громадян України 

знаходяться під захистом держави (ЗУ «Про персональні дані»). 

http://www.rada.zp.ua/content/olshanskyy-sergiy-mykolayovych
http://www.rada.zp.ua/content/patoka-sergiy-petrovych
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Зазначив при цьому що за отриманням публічної інформації ми  повинні звертатися до 

розпорядників публічної інформації, оформивши свій запит у відповідності з розділом 4 

Закону «Про доступ до публічної інформації». 

А після цього додав: «У відповідності до ст..10 Закону «Про доступ до 

публічної інформації» прошу повідомити мені з якою метою «Народний 

Захист» збирає інформацію, що стосується депутатів облради, ким і з якою 

метою ця інформація буде використовуватись.» І його не бентежить що у 

розумінні  вищезгаданого закону депутат не є запитувачем публічної 

інформації, як і його текст не є запитом. 

3. Тімченко Лідія Іванівна 

своїм листом № б/н від 28.07.2015 повідомила нам, що вона, як депутат 

облради, до 1.04.щорічно подає декларацію за 2012-2014 за формою, що 

додається до ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції», які 

зберігаються у запечатаних конвертах у сейфі за місцем роботи. 

Додавши що відповідно до ст..8,11 ЗУ «Про захист персональних даних» 

підстав для надання  її  біографічної довідки та окремих даних копій її 

декларації немає. 

А наступного дня своїм листом №12 від 29.07.2015 додала: «У відповідності до ст..10 ЗУ 

«Про доступ до публічної інформації» прошу поінформувати мене з якою ціллю «Народний 

Захист» збирає інформацію, яка стосується мене, як депутата облради, ким і в яких цілях ця 

інформація буде використовуватись. 

Хочу ще раз зауважити, що мої персональні дані  знаходяться під захистом держави у 

відповідності до ЗУ «Про захист персональних даних». 

Варто зазначити що практично всі депутати є керівниками   цих підприємств і 

мали б забезпечити  належний рівень реалізації антикорупційного законодавства і 

належний доступ до публічної інформації  у своїх установах, закладах, підприємствах.  

Але ані особисто як депутати, ані як керівники підприємств, установ, організацій 

виконання антикорупційного законодавства і ЗУ «Про доступ до публічної інформації» 

не забезпечили.  

Також у результаті дослідження  нами встановлено 

неузгодженість законодавства в частині надання, зберігання та 

відкриття декларацій депутатів місцевих рад, що дозволяє їм  

втаємничувати свої майнові декларації. 
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Встановлено що необхідність  надання та зберігання   у кадрових службах  за місцем 

роботи  майнових декларацій депутатами місцевих рад регламентується п.3 ст.8 ЗУ «Про 

статус депутатів місцевих рад», а також ст..12 ЗУ «Про  запобігання та протидію 

корупції», а  доступ до декларацій – ЗУ «Про доступ до публічної інформації». При цьому, 

згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації» депутати не є розпорядниками публічної 

інформації і  норма п.6 ст.6 цього Закону на них не поширюються. А оскільки 

антикорупційним законодавством встановлено відповідальність саме депутатів за 

неподання та ненадання майнових декларацій, а вони не є розпорядниками публічної 

інформації, то і відповідальність для них не наступає.Оскільки здійснити громадський 

контроль та встановити рівень виконання антикорупційного законодавства  не можливо. 

Відповідно і відповідальність за ненадання кадровими службами за місцем роботи 

депутатів місцевих рад можлива лише у частині виконання/невиконання  ними ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації», а не антикорупційного законодавства..Тобто за ненадання 

майнових декларацій у відповідь на запит, а не на за неналежне збирання та зберігання 

майнових декларацій. 

Доречно було б підвищити кваліфікацію  депутатів та посадовців із запрошенням до 

викладання працівників Державної служби України із захисту персональних даних., а також с 

питань доступу до публічної інформації та антикорупційного законодавства.  Адже банальне 

нерозуміння суті власної роботи і туман у головах  депутатів та публічних службовців  омс щодо 

розуміння конфіденційності даних та відкритості інформації  (інформації з обмеженим доступом) 

очевидні. 

    Представники інститутів громадянського суспільства на власному досвіді знають, що 

пробити стіну бюрократії органів публічної  влади не так просто. А тому, у цьому випадку, 

можливий лише один шлях – шукати правди в суді, але з 01.09.2015 року це робити складніше, 

оскільки 01.09.2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо сплати судового збору» (далі – Закон). 

 

Даним Законом внесені зміни до Закону України 

«Про судовий збір», зокрема, щодо об'єктів 

справляння судового збору (стаття 3 Закону), 

розмірів ставок судового збору (стаття 4 Закону), 

пільг щодо сплати судового збору (стаття 5 Закону), 

порядку сплати та порядку повернення судового 

збору (статті 6, 7 Закону). 

У зв’язку з цим, нагадуємо Вам, що станом на 

сьогодні за подання фізичною особою до 

адміністративного суду позову про неправомірну 

відмову у наданні інформації, в тому числі 

публічної інформації, встановлено ставку 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/conv/print1433753211580141
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/conv/print1433753211580141
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судового збору у розмірі 0,4 розміру мінімальної зарплати, що становить 487,20 грн. 

За подання апеляційної скарги – 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні 

позовної заяви, що дорівнює 535,92 грн. 

За подання касаційної скарги – 120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні 

позовної заяви, що дорівнює 584,64 грн. 

Результати моніторингу 

 

Що вдалось зробити під час кампанії?  
1) Сформувати банк даних майнових декларацій.  

З метою отримання відомостей, зазначених в деклараціях про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру високопосадовців, монітори 

направляли до органів влади запити на отримання відповідної інформації. На 

підставі отриманих відомостей, зазначених в деклараціях: сформовано банк 

даних майнових декларацій депутатів ЗОР (12 осіб)  шляхом їх розміщення в 

інтерактивній карті на сайті www.anticorruption.in.ua, до якого громадяни мають вільний 

доступ за посиланням http://anticorruption.in.ua/declarations/map  

 

2) Провести аудит відповідності стилю життя  12 депутатів ЗОР  змісту їх 

майнових декларацій.  

Аудиту стилю життя підлягали 96 депутатів ЗОР, з яких 63 керівники уряду 

та міністерств України, 37 державних служб України, 153 обласних 

http://anticorruption.in.ua/declarations/map
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державних адміністрацій та 152 міських рад (міст обласних центрів).  

Як результат: на підставі відомостей зазначених в 35 майнових деклараціях 12 депутатів 

ЗОР, та дослідження стилю їх  життя, в соціальних мережах та ЗМІ в поле зору, як 

потенційні не доброчесні депутати, які живуть не на зароблене, потрапили 2  депутати, на 

яких монітори склали відповідні профайли.  

Серед них Черленюх В.В., Абдурахманова С.П. 

3) Пройти шлях оскарження порушення права на доступ до публічної 

інформації керівництву ЗОР. 

 

 

 

 

4)Виявити порушення у роботі ЗОР при встановленні фактичних витрат на 

друк і копіювання документів при забезпеченні права на доступ до публічної 

інформації. І направити матеріали до ДФІ області для проведення перевірки 

отримання неправомірного прибутку неприбутковою організацією. ДФІ 

встановлено невідповідність Розпорядження голови ЗОР № 91-р вимогам 

Постанови КМУ № 740. До ЗОР направлено звернення з пропозицією добровільно внести 

відповідні зміни до Розпорядження №91-р для приведення його у відповідність до Постанови 

КМУ № 740. 

 

5)Виявити порушення  законодавчої норми про заборону  сумісництва 

головою ЗОР Віктором Межейко. Матеріали передані до правоохоронних 

органів та до ЗОР. 

 

 

 

 

6)Виявити невідповідність у деклараціях першого заступника голови ЗОР 

Світлани Абдурахманової та голови бюджетної комісії ЗОР Володимира 

Черленюха. Матеріали передано до правоохоронних органів. 

 

 

 

7)Відобразити результати моніторингу в інфографіках. 

 

 

 

 

8)Встановити рівень відкритості ЗОР (0%). 

 

 

 

 



Запорізька обласна громадська організація «Народний Захист»   
Моніторинг декларацій депутатов Запорізької обласної ради за  2011-2014 р.  

33 

 

Проект проводиться за підтримки БФ «Центр громадських ініціатив» в рамках реалізації проекту 
«Сприяння зменшенню корупційних проявів на місцевому/ регіональному  рівні» за підтримки         
Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії. 

                

9)Встановити рівень відкритості депутатів ЗОР (5%). 

 

 

 

 

 

10)Виявлено рівень надання декларацій депутатів ЗОР кадровими службами 

за місцем їх роботи із розбивкою за видами організацій, підприємств, 

установ. 

 

Всього  66   підприємств, установ, ФОП  та організацій 

З них:  ОВВ – 4;  Об’єктів комунальної сфери – 11;  Держпідприємств – 7; Комерційних 

підприємств та організацій –  38; ОМС – 3; ФОП  - 4;  ІГС – 7 

Лише 3 з них надали декларації (4,54%) 

11) Підготовлено колективні звернення учасників моніторингу  до 

правоохоронних органів з вимогою розслідувати факти невідповідностей 

майнових декларацій. 

 

12)Виявлено  факт ненадання майнових декларацій 24 депутатами ЗОР 

(24%). Матеріали передано до правоохоронних органів. 

 

13) Підготовлено колективні звернення учасників моніторингу  до органів 

прокуратури з вимогою притягнення до адміністративної відповідальності 

депутатів ЗОР, що не надають декларації у відповідності до законодавства. 
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Досвід боротьби з корупцією, як вітчизняний так і 

світовий, засвідчує, що знищити її повністю, як соціальне 

явище, неможливо. Реальною метою антикорупційної 

політики може бути зменшення рівня та локалізація 

корупції в суспільстві, зміна її характеру, обмеження її 

впливу на соціально – політичні та економічні процеси, 

формування серед громадян нетерпимого ставлення до 

неї. І тут без участі громадянського суспільства не 

обійтися. 

  

 

Громадські експерти  під час моніторингової кампанії виявили, що в ЗОР 

створено документ, який обмежує доступ до інформації, що є відкритою за чинним 

законодавством. 

Це Розпорядження голови ЗОР від 20.04.2015№ 91-р «Порядок відшкодування 

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на 

публічну інформацію, та  розмір фактичних  витрат на копіювання або друк копій 

документів, що надаються  за запитами на публічну інформацію», яке застосовувалось  ЗОР 

при  наданні відповідей на запити в електронному вигляді. При цьому до вартості  ще і 

додавався коефіцієнт 8. 

З юридичної точки зору цей документ суперечить  Постанові КМУ № 740 від 

13.07.2011.Але ані юридичною службою ЗОР самостійно, ані після наших звернень, які були 

надіслані голові ЗОР в ході проведення цього дослідження, це Розпорядження не було 

переглянуте і в добровільному порядку ЗОР  вносити в нього зміни не став. Ми готуємось до 

претензійної роботи. 

Як зауважує Голова ЗОГО «Народний Захист» Наталія Заболотна»: не виключено, що 

рішення керівництва ЗОР про тотальне застосування цього Розпорядження  викликане саме 

діяльністю місцевих активістів, які почали моніторити декларації депутатів та надсилати 

інформаційні запити до держустанов: «Якщо надання публічної та законної інформації 

перешкоджає роботі ЗОР, то варто замислитися про зміст роботи цього органу місцевого 

самоврядування.. Кожна така спроба виглядає досить підозрілою, тому спонукає нас 

приділити ще більш пильну увагу отриманим відомостям». 
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Ми надали запити  і до кадрових служб  за місцем роботи депутатів ЗОР, та всі, окрім органів 

виконавчої влади (які з першого дня дії Закону моніторить громадськість), дружно 

проігнорували їх. Нам не тільки не було надано копій декларацій, а навіть відповідей. 

Рівень надання відповідей на запити (4, 54%) 

                  

Ми  досліджували 5 компонентів стилю життя – офіційні доходи службовця, його 

хобі, подорожі та відпустки, навчання службовця та членів його сім’ї і, звісно, власність: 

рухоме й нерухоме майно. 

 

 

Результати нашого моніторингу будуть публікуватися на сайті www.anticorruption.in.ua , 

www.захист.zp.ua.  

овв омс державні комунальні приватні 

4 3 
7 

11 

38 

2 0 0 0 0 

 
 

2 

надіслано запитів отримано відповідей отримано декларацій 

http://www.anticorruption.in.ua/
http://www.захист.zp.ua/
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Додатково нами встановлено що на момент проведення 

дослідження Стан виконання основних функцій із запобігання 

корупції, органами, відповідальними за їх реалізацію та стан їх 

виконання наступний: 

 

 
Функції із запобігання 
корупції  

Відповідальні 
органи (підрозділи)  

Стан виконання  

Контроль за дотриманням 
правил щодо запобігання 
конфлікту інтересів (у  
тому числі щодо 
суміщення, одержання 
подарунків, роботи 
близьких осіб, обмеження 
після звільнення з роботи)  
 

Уповноважені підрозділи 
органів державної влади  

Законодавство фактично 
відсутнє (містить лише 
загальні приписи).  
Підрозділи не мають  

  
 
 
 
 
 
 
 
Контроль за повнотою і 
достовірністю даних в 
деклараціях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уповноважені 
підрозділи органів 
державної влади  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уповноважені 
підрозділи органів 
державної влади  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Законодавство фактично відсутнє 
(містить лише загальні приписи).  
Підрозділи не мають  
законодавчо визначеного статусу, 
повноважень, гарантій діяльності. 
Підпорядкування цих підрозділів 
органам влади, які вони повинні 
перевіряти позбавляє  їх 
об’єктивності та не 
упередженості.  
Спеціально уповноважений орган, 
відповідальний за моніторинг 
стану справ у цій сфері та 
вироблення політики, відсутній.  
 
 
 
Відсутні механізми виявлення 
недостовірності даних, немає 
централізованої автоматизованої 
бази даних декларацій депутатів, 
більшість декларацій не публічна.  
Підрозділи не мають законодавчо 
визначеного статусу, 
повноважень, гарантій діяльності. 
Кадрові служби за місцем роботи 
депутатів не обізнані з вимогами 
антикорупційного законодавства. 
Їх відповідальність за неналежне 
виконання, надання  та 
збереження декларацій відсутні. 
Спеціально уповноважений орган, 
відповідальний, зокрема, за 
моніторинг стану справ у цій 
сфері та вироблення політики 
відсутній  
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Моніторинг способу життя 
визначених категорій 
публічних службовців (в 
частині відповідності 
наявного та 
задекларованого майна)  
 
 
Забезпечення дотримання 
етичних стандартів 
поведінки публічних 
службовців  
 
 
 
 
 
 
 
 
Здійснення «перевірки на 
доброчесність» публічних 
службовців  
 
Реалізація відомчої 
антикорупційної політики, 
антикорупційних програм 
в органах влади, 
заснованих на аналізі 
ризиків  
 
Ведення реєстру фізичних 
осіб, притягнутих до 
відповідальності за 
корупційні 
правопорушення  
 
 

 
Немає  
 
 
 
 
 
 
 
Спеціально 
уповноважених 
органів чи підрозділів 
не існує.  
В певних межах 
повинно 
здійснюватися 
кадровими або 
дисциплінарними 
органами. В облраді - 
профільна комісія 
 
Немає.  
 
 
 
Бухтіяров В.М. 
 
 
 
 
 
 
Міністерство юстиції  
 

 
Не здійснюється.  
 
 
 
 
 
 
 
Як окрема функція не 
здійснюється.  
Реалізується лише як виняток у 
ході дисциплінарного 
провадження.  
Спеціально уповноважений орган, 
відповідальний, за моніторинг 
стану справ у цій сфері та 
вироблення політики відсутній.  
Комісія не виконує свої функції. 
 
 
Не здійснюється  
 
 
 
Реалізуються  лише формальні 
плани заходів у боротьбі з 
корупцією.  
Державна політика у цій сфері 
відсутня.  
 
 
Реєстр створено. Відкритий лише 
щодо осіб, які внесені до Реєстру з 
2014 р. Спосіб функціонування 
унеможливлює ефективний 
пошук інформації.  
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Рейтинг найбагатших депутатів ЗОР 

 

1) Мних Олег Миколайович – радник голови ЗОР 

На запит не відповів,  декларації та автобіографічної довідки не надав. 

З 1 539 988,25 грн. загального доходу тільки  11 700,00 грн. отримує зарплатою, а 1 528 288,25 грн. 

отримано  як інші види доходів. 

При цьому вклав до статутного капіталу 390 242,53 грн., а на рахунках 0 грн. 

Має 6 402 237,53 грн. внесків до статутного капіталу, але  дивідендів не отримує. 

Отже, судячи з декларації,  джерела отримання і витрачання коштів  залишились невідомі.   

 

Інші види 
доходів 

99% 

заробітна плата 
1% 

 
0% 

 
0% 

Структура доходів в 2014 році 

Інші види доходів 

заробітна плата 
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2) Ніколенко Олег Вікторович 

Директор ПСП « Банівка».  

На запит не відповів. Декларацій та автобіографічну довідку не надав. 

Має найбільшу кількість землі 469 575+900+979= 471 454 кв.м., кількість якої з 2011 року не 

змінилась. 

Та члени родини додатково мають в 2012 рік – 260 095+979+973= 262 047 кв.м. землі, кількість якої в  

в 2013 році  збільшилась :  312 203+ 973= 313 176 кв.м.; 

Сумарно родина Ніколенко  має у володінні   784 630 кв.м. землі. 

Також  родина має будинок 98+ 98= 196 кв.м.,  квартиру 55 кв.м.; гаражів - 28+28+ 113 = 169 кв.м.; 

але не мають жодного авто. 

Мають іншого нерухомого майна 604+133= 737 кв.м. за здачу якого отримали у 2012, 2013 роках  

118 806,16  та 166 224,00грн. відповідно. 

На рахинки в банках вкладено в 2012 році 299 000 грн., в 2013 році – 396 000 грн. 

При цьому, задекларований  в 2012 році стиль життя пана Ніколенко перевищує задекларовані ним  

же доходи  на 346 645,48 грн. ( дохід – 407954,52  , витрати – 754600,00грн.) 

 

Як стажист на посаду заступника Голови Запорізької ОДА у 2014 році  потрапив під моніторинг  в 

рамках кампанії «Декларації без декорацій», де  нами було зафіксовано перевищення задекларованого 

стиля життя родини над задекларованих ним же доходів майже вдвічі. 

На сьогодні  баланс витримано   Під пильним оком громадськості  піднімається культура 

заповнення майнових декларацій держслужбовцями. 

Внески до 
статутного 

капіталу 
25% Вклади в банки 

0% 

Інші витрати 
75% 

Утримання 
задекларованого 

майна 
0% 

Структура видатків в 2014 році 
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Заробітна плата 
7% 

Дивіденти, 
проценти 

49% 

Дохід від 
підприємницької 

діяльності 
27% 

Дохід від передачі 
в аренду майна 

15% 

Інші види доходів 
2% 

Структура доходів у 2013 році 

Витрати на 
утримання 

задекларованого 
майна 

7% 

Вкладено в банк 
50% 

Інші витрати 
43% 

Структура видатків у 2013 році 
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3) Гончарук Петро Адольфович – місце роботи не відомо.  

14 років перебування на держслужбі. 

На запит не відповів. Декларацій та автобіографічну довідку не надав. 

Сукупний дохід сім’ї  склав 181 596,07 грн. проти 577 308,00 грн. в 2011 році (була 

спадщина 264 607,00 грн.). 

У 2014 році заробітна плата  склала  155 973,82 грн., інші доходи – 25 622,25 грн. 

З 2011 року має: земельну ділянку 2500 кв.м., квартиру – 91,7 кв.м.,  гараж – 38,9 кв.м., 
Ніссан Кашкай, 1997 куб.см., 2011 р.в. (придбано в кредит)  Автомобільний причеп, 1996 р.в. 

За 4 року у нього збільшилось інше майно з 61,13 до 91, 73 кв.м. 

У членів сім’ї  з 2011 року земельна ділянка – 852 кв.м.,  квартира – 27,4 кв.м., Шевролет Авео, 1500 

куб.см., 2011 р.в.; 

За 4 роки збільшилась площа дачного будинку з 190,2 до 281,1 кв.м. І це є найбільший дачний 

будинок. 

 

 

 

Заробітна 
плата 
86% 

Виплати по 
безробіттю 

0% 

Страхові 
відшкодування 

10% 

Інші доходи 
4% 

Структура доходів у 2014 році 

Добровільне 
страхування 

9% 

Утримання 
майна 

6% 

Виплата 
позики з 

відсотками 
73% 

Інше 
12% 

Структура видатків у 2014 році 
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Рейтинг високо посадовців, 

у яких фактичний стиль життя перевищує офіційні доходи: 

 
1) Абдурахманова Світлана Петрівна – Перший заступник голови ЗОР. 

На запит не відповіла. Декларацій та автобіографічну довідку не надала, хоч вона завдяки 

ЗМІ  є у відкритому доступі. http://politrada.com/dossier/Svetlana-Petrovna-Abduraxmanova/ 

ЗОР відповіла що вона не володіє  запитуваною інформацією і майнової декларації пані 

Абдурахманової не має. 

Донька : Качуровска Єсенія- 19 років, (26.03 2015 року виповнилося 19 років ), закінчила 

Запорізькій  січовий колегіум 2006-2013 рік) ; доходів не отримує; навчається в Києві. (кошти на 

навчання доньки не задекларовані), як і на подорожі доньки. 

В 2013 році  на неї було записано  4  ділянки  землі   загальною  площею 22 250 кв.м.   та будинок 

167 кв.м. 

На 1.01.2014 року Єсенії було 17 років. 18 їй виповнилося лише  26.03.2014, але на неї  вже 

записано  4 земельні ділянки та будинок  В 2014 році на  її рахунки внесено 79 930,00грн. 

В декларації за 2013 рік було надано  недостовірну  інформацію, оскільки будинок було 

задекларовано, а землю під ним ні.В 2014 році  з декларації зник автомобіль, а кошти від 

відчудження майна задекларовано не було. 

В 2014 році доходи на  купівлю землі, що з’явилася у декларанта  950 + 22 250 кв.м. не 

задекларовано. 

      Фінансова різниця між фактичним стилем життя та офіційними доходами           

Абдурахманової С.П. складає 350 488,00 грн.   

 

                                   

http://politrada.com/dossier/Svetlana-Petrovna-Abduraxmanova/
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2) Черленюх Володимир Васильович – голова  постійної комісії облради 

з питань бюджету. 
17 років перебування на держслужбі. 

У відповідь на запит  декларації, автобіографічну довідку та місце зберігання декларацій 

надати відмовився. Декларацій та автобіографічну довідку не надав. Ми отримали її у 

відповідь на запит з попереднього місця роботи Володимира Черленюха – Вільнянської 

РДА. 

Серед  перевірених декларантів має  найдорожче авто Toyota RAV 4  2,5l., 2013 р.в. придбано в 2013 

році (орієнтовна вартість 440 000,00грн.). При цьому сукупний задекларований дохід родини  

234 050,00грн. При цьому з декларації зник задекларований в 2012 році  Lexys RX h 400. 3331 куб.см., 

2006 р.в.  Можливо було б  припустити що його було продано, а замість нього придбано Toyota RAV 

4, але в декларації не задекларовано дохід від відчудження майна. 

Також, дружина пана Черленюха має найбільшу кількість «іншої» нерухомості- 1388,5 кв.м. і  займає 

друге місце  за кількістю квартир. Їх у неї  4: 66,68+47,78+57,5+62,78=234,74 кв.м. 

Цікаво що з поверненням на державну службу  в 2012 році пан Черленюх позбувся своєї єдиної 

квартири, яка перейшла у власність його дружини. Таким чином, всє нерухоме майно з того часу 

записано на дружину, яка раптом почала  отримувати  солідний дохід від підприємницької діяльності 

замість мізерної зарплатні. 

 31.10. 2013 року на руці  Володимира Черленюха  були  помічені  Часи 5-Minute Repeater    Mens  

Wristwatch знаменитої марки Perrelet вартістю  близько 30 000 дол., які також задекларовано не було. 

http://zp.vgorode.ua/news/luidy_horoda/197823-anysymovskyi-deputat-zasvetyl-chasy-za-chetvert-myllyona 

  Фінансова різниця між фактичним стилем життя та офіційними доходами Черленюха В.В. 

складає 260 512,00 грн.       

        

3) Ярмощук Микола Анатолійович 
На запит не відповів. Декларацій та автобіографічну довідку не надав. Запорізька 

ОДА також відмовила в наданні автобіографічної довідки із посиланням на те, що  це 

є закрита інформація і може нашкодити особі. ( Ярмощук М.А. звільнений з керівної 

посади ЗОДА згідно ЗУ «Про очищення влади». 
В 2012 році вони з  дружиною продали дві свої квартири 39+ 54 кв.м.  за  584 000 грн.  та 319 600 грн. 

відповідно  і придбали  на ім’я дружини земельну ділянку  735 кв.м. та будинок  192,6 кв.м. 

У 2013 році задекларував сукупного річного  доходу  276 008,00 грн. (і продаж Мітсубісі Лансер за 

20 000 грн.) і придбання Тойоти Кемрі за 278 528,00 грн. Плюс на утримання майна задекларував 

витрат на  7284 грн. Таким чином ним в 2013 році  задекларовано витрат на  9804,00  грн.. більше ніж 

отримано доходу.  

Фінансова різниця  в 2013 році між фактичним стилем життя та офіційними доходами 

Ярмощук  М.А. .складає  9 804,00 грн. 

 

http://zp.vgorode.ua/news/luidy_horoda/197823-anysymovskyi-deputat-zasvetyl-chasy-za-chetvert-myllyona
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Межейко Віктор Іванович –  голова Запорізької обласної ради. 

2 роки перебував на держслужбі. 

У відповідь на запит  декларації, автобіографічну довідку  надати 

відмовився. Декларацій та автобіографічну довідку не надав. 

ЗОР відповіла що вона не володіє  запитуваною інформацією і майнової 

декларації пана Межейко  не має. 

Майнова декларація оприлюднена на сайті ЗОР в розділі «Новини» 
http://www.rada.zp.ua/sites/default/files/pubilcation/files/deklar_golovi.pdf 

Декларація уточнена!   В  листопаді 2013 році  придбав  часи за   13 400 дол.=  120 000 грн. 
http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-mezheiko-zasvetil-chasy-za-122-tys-grn 

 

http://news.mspravka.info/news/26425, хоч згідно біографічній довідці 

http://kto.zp.ua/index.php?id=2&pid=439 Голова Запорізької обласної ради з 30.05.2013 , а до 

цього безробітний. Через відсутність декларації за 2013 рік встановити відповідність стилю 

життя пана Межейко за 2013 рік не представляється можливим. 

Авто не має. Показав процентів у 2  рази менше ніж у дружини, хоча  має вклад  в 3 рази 

більше. З дружиною мають загального доходу: 352 972,00 грн./рік. Майже 50% з них  це 

інші види доходів. 

Проценти: 25 822,00                             Проценти дружини: 48 544,00 

На рахунках має: 196 588,00              Дружина на рахунках має: 644 982,00 

В 2014 році вкладено в банк 110 000 грн. 

Має внесків до статутного  капіталу: 320 826 грн., але дивідентів не показав. 

З дружиною володіють двома квартирами:  292,42 та  51,3  кв.м. 

(Володіє  спільно з дружиною двома квартирами. Доля декларанта ½ :  25,65 + 120,56 

=146,21кв.м. 

Дружина володіє ½ двох  квартир: 25,65 + 120,56 =146,21) 

Загальна площа двох квартир, якими володіє родина: 51,3 +241,12=292,42 кв.м. 

Має гараж:  43,8 кв.м.,  Дружина має гараж:  21,8 кв.м. 

Хоббі: футбол, собаки, охота 

Встановлено факт сумісництва: 

Заступник голови  Запорізької обласної федерації футболу. 
http://kto.zp.ua/index.php?id=2&pid=439 

 Член виконкому Федерації  футболу України.    http://www.ffu.org.ua/ukr/ffu/about/ffu_exucitive/ 

http://www.rada.zp.ua/sites/default/files/pubilcation/files/deklar_golovi.pdf
http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozhe-mezheiko-zasvetil-chasy-za-122-tys-grn
http://news.mspravka.info/news/26425
http://kto.zp.ua/index.php?id=2&pid=439
http://kto.zp.ua/index.php?id=2&pid=439
http://www.ffu.org.ua/ukr/ffu/about/ffu_exucitive/
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Член Президії Федерації футболу України (з 2007 року) 

http://www.ffu.org.ua/ukr/ffu/about/ffu_management/ 

Голова правління  БФ «Запорізька ініціатива»  http://kto.zp.ua/index.php?id=2&pid=439 

що заборонено ч.3  ст.55 ЗУ «Про  місцеве самоврядування в Україні»: 

« Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький 

мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на 

громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися 

підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.» 

Висновки 

Закономірності: 

1.  Всі депутати, що є співробітниками ОДА, РДА своєчасно здають свої декларації до органів 

виконавчої влади, де здійснюється належний облік і надання на запит цих майнових 

декларацій. 

2. В ОМС, нами не виявлено будь-якого контролю за виконанням антикорупційного 

законодавства,збором, обліком та наданням декларацій співробітників Запорізької обласної 

ради. 

3. Керівники КУ, КП, КЗ наполягають на тому, що вони здавали свої декларації не за своїм 

місцем роботи - до кадрової служби відповідних КУ, КП, КЗ, а  чомусь до апарату облради. В 

якому відповіли, що не володіють такою  інформацією. 

4. ДУ «Запорізький ОЛЦ ДСЕСУ»  відмовила у наданні декларацій у зв’язку з тим, що вони 

зберігаються у запечатаних конвертах і надавати їх вони начебто не мають права. Відповідь 

надано з порушенням строку  на надання відповіді на запит згідно ЗУ «Про доступ до 

публічної інформації». 

5. Організації та підприємства приватного права  взагалі не відповіли на запити, хоч і є 

розпорядниками суспільно важливої інформації, до якої віднесено і майнові декларації 

депутатів місцевих рад.. 

6. Як тільки  людина переходить на державну службу, одразу ж потрапляє на утримання до 

дружини. Рівень доходів зберігається, але перерозподіляється. Члени сім’ї починають 

показувати підвищення  свого доходу, в т.ч. і  від започаткованої підприємницької діяльності. 

7. За період з 2011 по 2014 роки рівень доходів держслужбовців  переважно зріс, а підприємців 

знизився. 

8. У 2012 році  Черленюх В.В., Ярмощук М.А., Абдурахманова С.П. переоформили майно на 

членів своєї родини. 

З якими труднощами стикнулися: 

1. Депутати не є розпорядниками публічної інформації (ст.13 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації») 

http://www.ffu.org.ua/ukr/ffu/about/ffu_management/
http://kto.zp.ua/index.php?id=2&pid=439
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2. В облраді не зберігаються майнові декларації депутаті відповідної ради. 

3. Немає змоги в одному місці отримати актуальну інформацію про місце роботи депутата, а значить і 

про місце знаходження декларації депутата. 

4. Немає  єдиного відповідального (в облраді) за отримання, зберігання, оприлюднення майнових 

декларацій депутатів. 

5.Немає єдиної бази декларацій депутатів для отримання  громадянами копії  будь-якої  з них в 

одному відомому всім місці в рамках реалізації права наданого ч.6.ст.6  ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації»: 

6.Запорізька облрада навмисно втаємничувала інформацію, що міститься в майнових деклараціях 

депутатів і  неправомірно відмовила  в наданні  декларацій, не надавши жодної  декларації під 

надуманими приводами. 

7.Відсутні вимоги та відповідальність кадрових служб за місцем роботи депутатів з  контролю, обліку 

і зберігання майнових декларацій депутатів. А також відсутня відповідальність за неналежне 

зберігання, облік, відсутність фінансового  контролю та ненадання декларацій у відповідь на запити.  

8.Як і немає механізму притягти до відповідальності депутатів за втаємничення своїх майнових 

декларацій. Декларації повинні надаватися у відповідь на запит, але депутати не є розпорядниками 

публічної інформації і не зобов’язані керуватися ЗУ «Про доступ до публічної інформації». А отже і 

відповідальність за ненадання декларації в них не наступає. 

9. У ФОП  частіше за все взагалі немає кадрової служби і не можливо знайти адресу, куди направляти 

запит.  

10. Депутати самі не знають  вимог антикорупційного законодавства. 

11. Кадрові служби  підприємств і установ всіх  форм власності (окрім ОДА, РДА моніторинг яких з  

антикорупційних  питань  та питань забезпечення доступу до публічної інформації постійно 

проводиться громадськими експертами) не знають вимог законодавства і не виконують його. 

Пропозиції: 

1.  До п.1 ст.13  ЗУ «Про доступ до публічної інформації»   варто додати  в якості  

розпорядників апріорі відкритої інформації ( в т.ч. і майнових декларацій депутатів) , по п.2. 

ст..13  ЗУ «Про доступ до публічної інформації»  депутатів місцевих рад.  

2. А також варто  внести зміни до антикорупційного законодавства, запровадивши зберігання 

майнових декларацій депутатів  у апараті відповідної ради, яка вже є розпорядником 

публічної інформації. 

3. Активніше використовувати  механізми  громадського контролю за відкритістю декларацій 

депутатів місцевих рад. 

4. Доцільно  через Центри підвищення кваліфікації, впровадити систему просвітницьких заходів 

серед  керівників, відповідальних за протидію корупції, кадрових служб підприємств, 

організацій, установ  всіх форм власності і депутатів місцевих рад. 
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Рівень надання декларацій депутатів Запорізької обласної ради кадровими 

службами за місцем їх роботи 

 

ОВВ Державні Комунальні Комерційні 

структури 

омс ФОП,,  ІГС 

Не  надали  декларації 

1 2 3 4 5 6 
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а 
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ка РДА 

 

 

1.Державне 
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10.ТОВ СВК 

Фрунзе 

11., Фермерське 

господарство 

Гогунський 

12.Фермерське 

господарство 

"Байда" 

13.ТОВ 

"Олександрівка" 

14.Агровиробни

1.Запорізь

ка 

обласна 

рада 

(ЗОР) 

 

2.Якимівс

ька 

районна 

рада 

Запорізьк

ої області 

 

3.Запорізь

ка міська 

рада 

 

1.Барц Еріх 

Альвінович 

2.Грачов 

Сергій 

Володимирови

ч 

3.Кузнецов 

Вадим 

Геннадійович 

 

_____________

__ 

1.Запорізька 

обласна 

громадська 

організація 

«Центр 

законодавчих 

ініціатив» 

 

2.Асоціації 

підприємств 

водопровідно-

каналізаційног

о господарства 

Запорізької 

області 

"Запоріжоблво

да" 

3.МК КПУ, 

апарат ЦК 

КПУ 

4.Благодійний 
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«Пологівськи

й 

професійний 

ліцей» 

Пологівського 

району 

 

 

ст. «Надія» 

 

6.Приазовськ

ого 

Національног

о парку 

 

7.Запорізький 

обласний 

інститут 

післядипломн

ої 

педагогічної 

освіти 

 

8.Комишувас

ька 

загальноосвіт

ня школа 

 

9.КП «Фарм 

ТМК» 

Токмацької 

міської ради 

 

10.Михайлівс

ький ВПУ 

№52 

 

11.КУ 

"Обласна 

інфекційна 

клінічна 

лікарня" ЗОР 

 

 

чої фірми 

«Злагода» 

15.ТОВ 

«Агрофірма ім. 

Мічуріна» 

16.ПП 

«Агрофірма 

Промінь» 

17.ПП 

«Могучий» 

18.ТОВ 

«Агротех» 

19.ПСП 

«Банівка» 

20.ТОВ ВКФ 

«Ольф» 

 

21.ВАТ 

"Новомиколаївс

ький 

молокозавод" 

22.ВАТ «Мотор 

–Січ» 

23.ТОВ "Зеніт" 

24.ЗАТ з 

іноземною 

інвестицією 

«Запорізькій 

автомобілебудів

ний завод» 

25.ПАТ «Завод 

напівпровідникі

в» 

26.ТОВ 

«Ремшляхбуд» 

27.ВАТ 

«Запоріж-

транформатор» 

28.ТОВ «Фірма 

«Деа Рома, 

ЛТД» 

29.ТОВ 

фонд "Регіон" 

5.Новомиколаї

вське районне 

споживче 

товариство 

6.Об’єднана 

профспілкова 

організація 

Закритого 

акціонерного 

товариства 

«Запорізькій 

автомобілебуді

вний завод» 

7.Запорізька 

торгово-

промислова 

палата 
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«Преображенськ

е» 

30.ВАТ Камиш-

Зорянський 

елеватор 

31.ТОВ " 

Промінвестескав

ація" 

32.ТОВ 

"Агропромислов

а компанія" 

33.ПрАТ «Завод 

напівпровідникі

в» 

34.ТОВ «Каскад, 

ЛТД», 

35.ТОВ 

"Батьківщина" 

36.ТОВ "Росток" 

37.ТОВ 

«Конвеєр» 

38ТОВ 

"Мелавтотранс-

2011" 

 

 

 

 

Надали декларації 

1 2 3 4 5 6 

1.Апарат 

Запорізької 

ОДА 

 

2.Вільнянська 

РДА 

    1.Клімович 

Олександр 

Олександрович 

50% надали 0% надали 0% надали 0% надали 0% 

надали 

25% ФОП 

надали 

0% ІГС надали 



Запорізька обласна громадська організація «Народний Захист»   
Моніторинг декларацій депутатов Запорізької обласної ради за  2011-2014 р.  

50 

 

Проект проводиться за підтримки БФ «Центр громадських ініціатив» в рамках реалізації проекту 
«Сприяння зменшенню корупційних проявів на місцевому/ регіональному  рівні» за підтримки         
Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії. 

                

  

Всього  66   підприємств, установ, ФОП  та організацій 

З них ОВВ – 4;  Об’єктів комунальної сфери – 11;  Держпідприємств – 7; 

 Підприємств та організацій приватного права–  38;  ОМС – 3; ФОП  - 4;  ІГС – 7 

Лише 3 з них надали декларації (4,54%) 

Практично всі депутати є керівниками   цих підприємств і мали б забезпечити  належний 

рівень реалізації антикорупційного законодавства. 

Але ані особисто як депутати, ані як керівники підприємств, установ, організацій виконання 

антикорупційного законодавства  не забезпечили.  

Необхідність  надання та зберігання   у кадрових службах  за місцем роботи  майнових 

декларацій депутатами місцевих рад регламентується п.3 ст.8 ЗУ «Про статус депутатів 

місцевих рад», а також ст..12 ЗУ «Про  запобігання та протидію корупції», а  доступ до 

декларацій – ЗУ «Про доступ до публічної інформації». При цьому, згідно ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації» вони не є розпорядниками публічної інформації і  норма п.6 ст.6 

цього Закону на них не поширюються. Відповідно і відповідальність за ненадання кадровими 

службами за місцем роботи депутатів місцевих рад не наступає. 
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