
Щодо внесення в декларацію унікального номеру запису в Єдиному
державному демографічному реєстрі

З  1  січня  2020  року суб’єктам  декларування  при  заповненні  декларації
необхідно буде зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному
державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів
сім’ї. Такі зміни до статті  46 Закону України «Про запобігання корупції» набули
чинності 18 жовтня 2019 року (Закон № 140-IX). 

Зміни до абзацу першого пункту 1 частини першої статті 46 Закону України
«Про запобігання  корупції»  набули чинності  з  01  січня 2020 року відповідно до
Закону України від 02.10.2019 № 140-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів  України  щодо  забезпечення  ефективності  інституційного  механізму
запобігання корупції" (далі – Закон № 140-IX).

 Форма декларації  осіб,  уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування,  містить  окреме поле для зазначення УНЗР суб’єкта
декларування (розділ  2.1.  ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  СУБ'ЄКТА  ДЕКЛАРУВАННЯ
декларації)  та членів  його сім’ї (розділ  2.2.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї
СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ декларації).

У разі  відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї  УНЗР,
передбачається  можливість  обрання  суб’єктом  декларування  відповідного
значення цього поля.

Відповідно до заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного
демографічного  реєстру,  затвердженої  наказом  Міністерства  внутрішніх  справ
України від 26.11.2014 № 1279 (у редакції  наказу Міністерства внутрішніх справ
України  від  10.07.2017  № 582),  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України
10.12.2014  за  №  1586/26363,  УНЗР  представлений  двома  послідовностями  з
восьми та п’яти цифр, розділених текстовим символом "-".

Також  пунктами  8  та  9  Порядку  передбачено,  що  внесення  до  Реєстру
інформації  про  особу  та  видані  їй  документи  здійснюється  уповноваженими
суб’єктами у разі:

оформлення документів, якщо на цей час зазначена інформація не внесена до
Реєстру або змінилася;

реєстрації місця проживання чи місця перебування;
реєстрації актів цивільного стану;
за бажанням особи, якщо інформація про неї не внесена до Реєстру.
Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним.

Заявник для внесення інформації до Реєстру за власним бажанням звертається
до  територіального  органу/територіального  підрозділу  розпорядника  Реєстру  за
зареєстрованим місцем проживання.




