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1.

тип дЕкJtАрАцli тА звIтнилъпврlод

Кандндата на посаду

2016

особи, довноваженоТ на виконанllя функцiй держави або мiсцевого
са}4овряд}вання (охоплюе попереднiй piк)

2.L. lкDормАцlя про суБ,€ктА дЕклАрувАння
Прiз вище:

кукL-л

lм'я:

оксАнА

По ба,тьковi (за
наявностi):

lBAHlBHA

Полатковий номер

IKor rф

Лата нагlодження:

[Ко rtф iдtlrlцiйl rla irlф

3аре€

строван е

Mic

це п роr(

КраIна:

iлеlrrliйrlа itlфорл.tаLliя]

н

о р

ьlаLliя]

ван ня :

Укр.lТна

tндекс:
r "-To, селище чи село:
гу.rlиця:
Номер будинку
Номер корllусу
l]омер кваtlтири:

Поtilтовий

[КонфiденLtiйна iнформацiя]

(]i:рtriгiвська область / YKPaiHa
'Талалаlвка / ТалалаТвський
райоtt /

[КонфiденцiЙна iнtРормацiя]
[Конфiдеrrцiйна iнфорпrаL]iя]

[Коrlфiленцiйна irlформаLliя]
[Коrrфiлс:нцiйна irlформачiя]

Мkце фактпчного прох(пвання або поц!това адреса, на яку Нацiоналъне аrентство з пнтанъ запобirання корупцГi
нох(е надснлатп кореспонденцiю су6'с кry декларування:
Збiгаеться з мiсцем peccTpaLlii

Мiсце роботп:
Мiсце роботи або проходження служби (або Miclte майбугrtьоi роботи чи проходження с.rцлкби для канлидатiв):
талала[вська районна державна адмiнiстрацiя Чернiгiвськот обл.зсri, сект ор утlравлiнгtя персоналом апарату
ЗаЙмана посада (або посада. на яку претенду€те

як кандидат):

завiдувач сектору лравлiння персоналом апарату

Категорiя посадн (заповнiть, якщо це вас стосуеться):
'- ип посOди:
Категорiя

посади:

Посалi] llержi]tзгlоi с,-llужби
Б

50
Чи вiдtlоситесь ви J]o сл\окбовихосiб, якi заi,lмакlгь, вiдrlrlвiда-rlьtзе та особлигзо вiлповiлалt,tlе стаt{овиlllе, вiдповlдtlо до cTaTTi
Закону Украiни " Про запобiг аtlня KopyTlLlii"?

!е.ржавний слу*rбовеLlt,, t]o(a]la якого l]аJl(,жить I{о IlОL.lД ЛеРЖсrвtrоi'служ(iи категорli['А'або'Б'
чи належитЬ ваu]а посада ло посал, пов'я:].,)ниХ l IJисокиМ plt]t]eM коругtLliйt,tих ризикlв, ]t iлно з перелlком, затверджеllим
l,,iацiональним агеt]тс],вом з llиl illlb запобiг.эння кору,тluГГ?
1-1i

2"2. IнФормАцlя про члЕнlв c!M,i суБ,€ктА

дЕклАрувАння

членами ciM,i суб'скrа декларування с: особи, якi перебракlть уrллrlli iз сф'сктом

декл

llIlи.Уrому.tис-ili liовноlliтнiлirи,6аrьки,,эс,оС;и,
iriшi осоЬи, якi спiлЬlrо rtрох<ивdють, поп'"за,,j спiлiним побугом, мають R]acMtti права тэ
осiб, вза€мнi I]paga l а обов'язкИ яких не мають xi]paкT еру сlмеиН .х,- нагlриклал, особи, tt _
особи, якi clliлtrlo проживdю1 ь iз сф'сктом лекларуsаl-lt,lя, вло t]e перебуваюгь -] tlим у шtлкlбi.
вiдтого,чивоtlИ]lроживаютЬсп|rlь}lо;

Зв'язок iз су6'ектом
декларування
чоловlк

Прiзвище, iн'я, по батьковi
}

{'

По'a""*е:

Кукса

lн'я; Володимир
по батьховi: lваttович
пата

наDопхення:

Гро}rадянство
Украiна

. i]е-]аЛеЖНОГО

irtiкJlувэrlняtч,

арування (KrriM
о), у тому ,lис,tti

Подаr-ковнй Hor4ep
[КонфiленLtiйна

iнфорN4i,}L{iя

]

r

]

J

tКонЬiд енцiЙна iнформаr

1iя']

Ук pa'itla

ПрЬвиче:

свекруха

lн'я:

Кукса
Валент ина

[

КонфЦ еr*riйна iHqo

pr,ra uiя J

По батьковi: Анатол[iвна

[ата народ*<ення;
tКонЬiденцiЙна iнформашiяl
свекор

lи'я]

IKo;ail

Ук раIна

Прiзвrrч{е: Кукса

енцi;iна

iн9оDlааuiяJ
€

lBaH

по батьковi: Миколайович

[ата народження:

tКоiфriденцiЙна iнформа цiя

]

Прiзвяrцеl Кукса
lм'я: Микола
По батьковi: Прокогlович

iншlий зв'язок

Дата

Укра l на

[

Конфiд eHuiilila iнфорьrа

L{iя

]

народ)i(ення:

tКоiЬiдеrrцiЙна irrформацiяl

3. оБ,€кти

HEPyxoMocTl

членам його ciM'i,Ha правi власностl,

об'скти tlepцoMocTi, що llалех(ать 1o_Yy -"9" Й;;;;"-', Ьнаслiдок,якого набуrе
у-,д"ппЙ
(дачний) будино
користуваннr, пu,чпu*по-uiд Ьор"и
ЪудЙ"ок, *очрi,Бu, oO ic, садо вий
cT i: з е мельна лiлянка,,*"1,Б"ЙИ
Bci

гараж, Ьше.

3аrальна

'v-

iнфорначiя

вид об,екта:

зе-йiона дiлянка

права:
оз,02.201б

flaTa набуrТя

3агальна плоlца (н2):
2000

[КонфЦенцiйна
iнформацlя]

KpaiHa:
Укратна

[ЧЛ

i"э_:*,'
[КонфiденцjЙна
,"йdпь""цi"l

Населений пункт:

/

Чернiгiвська_ област ь /
YKpall{a

[Конфiденцiйна

чолов|к

Прiзвиrце: Кукса

iнформаrtiя

]

Володимир

по батьковi: lванович

[Член ciH'i не_надав
iнформацlюl

KpaiHa:

Вlrд о6'екrа:

Житловий будинок

YKpaiHa

[ата набуrтя права:

Поrлтовий iндекс;

14.09.]_997

[Конфiленцiйна
iнформачiяJ

3агальна площа (н2):

Населеннй пункт:

Реестрацiйняй ноиер:

ТалалаТвський район
Чернiгiвська. область

74

Ч

власник: чоловlк
Прiзвиlце; Кукса
lн'я: ВолодИМИР
по батьковl: lванович

п9lgто.в.и1

Адреса1

Деклару€:

a].r'я:

ва

Мiсцезнаходження

Талалаiвський район

Кадастроlr5 Dонер:

к,

Талалаiвка /

[Конфiденцiйна
iнформачiяl

!,екларус:

iнший зв'язок

''"TJO"p""'ui-l--

Тип права: ВласнIстt,
ozo:

Вiдсоток,

]а(:т осо ayLr

Iче

ь

ся

]

за'язок

Власник: ilrшj!4й
Прiзвнlле: Кукса
lм'я: l,jиколэ

по батьковi:
Прокоповi4t

/
/

YKpatt,la

Адресаl

Прiзвиrце: Кукса

lн'я: Микола
по батьковi:

tчлен cir.r'i не надав

[Конфiденцiйна
iнформаrtiя]

Гlрокопович

4.

оБ,€кти

нЕзАвЕршЕного БудlвництвА

будiвництва;
задекларува'и: 1) о6'екги незавершеного
порядку,
Сф'скт декпарування повинен якi
u у.ruоовленому законом
заресстройr,u
i."
З) об'екrи, право власн;;i на

2)

або
об'скти, не прийнятi в експлуатаtliю;
на правi власностi вiлповiд.но.до

ррuппr або членам його

ciM'[_Ha,_

незалежно вlд
biBi
'ru користlвання,
кошти сФ'€кта декларування

членiв його ciM'i
У су6'скта декларування чи

вiдсц

Hi

об'екти для декларування в t\boMy розлiлi

зАсоБlв)
5. цlннЕ рухомЕ мАЙно (KPIM трАнспортних

:f;il*нiхfiжfi:l-ъ",illiiу::#т],,-дlilт"?;J,т}?,ff.n;fiт;5il?,х"J'"-ъТ$",*l"iг:"ъ;fi;"-iJ"тНнI},]iьu,,'.",

якi можугь бри перемiщеними без заподiяння iM шкоди (наприклад, ювелiрнi вироби, персональнi або домашнi електроннi
пристроТ, одяг, твори мистецтва, антикварiат тощо).

декларует"a",uл" маЙно: цiннi папери, корпоративнl права, готlвковl кошти, кошти на paxyi-iKax в
банку чи iнших фiнансових установа& дорогоцiннi (банкiвськi) метали.

У цьому роздiлi декларацIi НЕ

якщо риоме майно е одночасно подарунком, то воно деклару€ться
декларування), так i в роздiлi 'Доходи, утому числi подарунки".
У су6'екта

6.

як в цьому роздИi (у разi перевищення зазначеного порогу

демарування чи членiв його ciM'i вiдсугнi об'екти для декларування в цьому роздiлi

ц!ннЕ рухомЕ мАЙlю

_

трА}rcпортнl зАсоБи

Сф'ект декларування повинен задекларувати: транспортнi засоби та iншi самохiднi машини i механiзми незалежно вiд
У суб'€кта

Тх

BapTocTi.

декларування чи членiв його ciM'i вiдсугнi об'екти для декларування в цьому роздlлl

7. цlннl пАпЕри
У суб'€кта

8.

декларування чи членiв його ciM'i вiдсугнiоб'€кти

для декларування в цьому роздlлl

корпорАтивнl прАвА

Сф'скт декларування повинен задекларувати: будь-якi корпоративнi права, KpiM акцiй, зазначенихв попередньому роздiлi
декларацti, у тому числi частки (паi) у cTaTyl-HoMy (складеному) капiталi чи в будь-якому iншому еквiвалентi статугного капiталу
- \ариства; пiдприемст ва, органiзацii, що заре€строванi в Украiнi або за кордо но м, у тому числi пайовi внески в кредит нiй спiлц
у суб'€кта

i.

декларування чи членiв його ciM'i вiдсугнi о6'скти для декларування в цьому роздlлl

9. юридичнl осоБи, кlнцЕвим БЕнЕФlцlАРНИlt.l
дЕклАрувАння АБо члЕни Його clм,i

ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ € СУБ'€КТ

сф'ект декларування повинен задекларувати: будь-якi корпоративнi права, KpiM акцiй, зазначених в попередньому роздiлi
декларацii, у тому числi частки (паТ) у статлному (складеному) капiталi чи в будь-якому iншому еквiвалентi статугного капiталу
товариства, пiдприемства, органiзацI[, що заре€строванi в YKpaTHi або за кордоном, у тому числi пайовi внески в кредитнiй спiлцi,
у суб'€кта

декларування чи членlв його ciM"i вiдсрнi об'екти для декларування в цьому роздlлl

1о. нЕмАтЕрlАльнl Активи
Нематерiальнi активи включають: о6'екти права iнтелектуальноI власностi, що можуI-ь бри оцiненi в грошовомуеквiвалентi (право
на винахiд, корисну модель, ноу_хау, промисловий зразок, топограф[f iнтегральноi мiкросхеми, сорт рослин, торгову марку чи
комерцiйне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи iншихприроднихресурсiв, iнше,
У

сф'екта декларування чи членiв його ciM'[ вИсугнi об'€кти

]1. доходи,

для декларування в цьому роздlлl

у тому числl подАрунки

Сф'ект декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохiд упродовж звiтного перiоду,
Доходи включають: заробiтну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним мiсцем роботи, так i за сумiсництвом,
гонорари та iншi виплати згiдно з цивiльно-правовими правочинами, дохiд вiд заЙняття пiдприемницькою або незалежною
професiйною дiяльнiстю, дохiд вiд надання t,tайна в оренду, дивiденди, проценти, роялтi, cTpaxoBi виплати, благодiЙнудопомогу,
пенсiю, спадщину, доходи вiд вiдчуlкення цiнних паперiв та корпоративних прав, подарунки та iншiдоходи. Пiд заробiтною платою
розумiеться основна заробiтна плата, а також будь-якi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, якi виплачуються (надаються) особi
у зв'язку з вiдносинами трудового найму.
Подарунки у формi грошових коштiв повиннi зазначатися, якщо розмiр таких подаруl{кiв, отриманих вiд однiеI особи (групи осiб)
протягом року, перевищу€ 5 проr(хтковl|х HiHiHyHiB, встановленних для праце3датнlх осiб на 1 сiчня звiтного
року.подару}iок у формi, iншiй нiж грошовi кошти (рrхоме майно, нерцомiсть тощо), зазнача€ться, якщо BapTicтb такого подарунку
перевищу€ 5 прохиткових HiHiHyHiB, встановленнrlх для праце3датнrх осб на 1 сiчня звiтного року. Зазначення
iнформацij про подарунок не виключа€ обов'язок вказати вiдповiдне майно в iнших роздИах декларац[[, наприклад, у роздiлах про
цiнне рцоме майно, нерухоме майно, цiннi папери тощо.

Дr(ерело дохоДУ

Вяд доходу

Розиiр (BapTicTb)

Дr(ерело доходу:

Заробiтна плата отриttlана за
основним мiсцем роботи

з1755

Прiзвl|ще: КУКСА
lн'я: оКСАНА
По батьковi: |BAH|BHA
Деклару€:

ПрЬвrlце;

КУКСА

lx'r: оКсАНА

По батьковi: |BAH|BHA

lнфорrrацiя lцодо права

власностi

Тrп права: Власнiсть
Прaзвt|ще: КУКСА

lн'я: оКсАНА
По батьковi: |BAHlBHA

12. грошовl Активи
суб.ект декларування повинен задемарувати: готiвковi кошти, кошти, розмiщеьri tla банкiвськихрахунках. внески до кредитних
спiлок та iнlлих небанкiвських фiнансових установ. у тому числi до iнституriв спiльного iнвестування, кошти, позиченi суб'сктом
ЛiЙчрфu"rя або членом його ciM'j третiй особам, акт ивИ у дорогоцiнНих (6анкiвських) металах, iнше.
i
внески
не пiдлягають декларуванню наявнi гроtчовi активи (у,гому числi готiвковi кошти, коtuти, розмiщенi на банкiвських рахунках,
lгЪ iнших небанКiвськиХ
фiнансовиХ уст,анов' кошти' гtозиченi TpeTiM особам) та активИ У ДОРогоцiнних
до *Ёёдrr""х спиок
(банкiвських) металах, су|(\лна BapTicTb яких не перu""чtу. 5О прожиткових rriHiчyHiB. встановленних для працездатнtлх осiб
на 1 сiчня звiтного року,
У

сф'екта декларуванНя чи членiВ його ciM'i вiдсугнi о6'ектИ для лекларуl]ання в цьому роздiлi

13. Фl}инсовl зоБов,язАння
Суб'екГ декларуванНя повинеН задекларувати: отриманl кредити, отриманi позики, эобов'язаннЯ за договорами лiзингу, розмiр
aпп""""й* *о,дiiЧ в paxy-loK основноi суми позикИ (кредиту) та проllентiв за позикою (кредитом), зобов'язання 3а договорами
страхування r" пчд"р*'ч"ного пенсiйнЬго забезпечення, коl]lти, позиченi сф'екту декларування або члену його ciM'[ iнutими
особами, несплаченi податковi зобов'язання, iнше.

лише якщо розмiр зобов'язання перевишуе 5о проr(птковпх MlrriMyrtlB, встановлеfl.нllх для
иiнirrуиiв,
пЁйЪrдЪiПих осiб на i сiчнЯ звiтноrО року. Я_кщО розмiР зобовiязаннЯ не tlepeBиlrlYe 5О проrсrтховхх ТаКОГО
лише
загалшlий
фiНаНСОВОГО
зазнача€
т
ься
сiчня
зв}rнЬrо
розмiр
на
i
осiб
року,
встановленн,.х для ЙБцЪrд"rrих
(кредиту) у эвiтноFrу роцi не перевищу€ 5О
зобов'язання (наприклЙ, якщо розмiр сплачених KoLll,t,iB в ражлrок оiповноi суми ло3ики
HiiiMyMiB, Естановленннх для прач"здjr*йх осiб на 1 сiчня звiтного року, то зазначаеться лиlлв зэгdльний
lнформацiя зазнача€ться.

"ЬЪiri*оrчi
роэмiр позики

(кредиту)),

6'екта декларуванНя чи членiВ його ciM'i вiдсрнi об'сктИ для декларування в цьому роздiлi

L4.

ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ,€КТА

ДЕКЛАРУВАННЯ

с)б,€кт декларування повинен задекларувати: видатки та Bcl правочини, вчиненi у звiтнОМУ.ПеРiif l],i l'Д:l:'лi:У У Сф'еКТа
спiльноJ власностi, на нерцоме
декларування виника€ або припиня€тьсflпраRо власностi, володiнt-tя чи користуваll1-1я, утомучислi
3-12 цiеi
БоЪ рйЬЙ й"ипЬ, пЬ"а.ерiальнi та iншi акiиви, а також виникають фiнансовi зобов'язання, якi зазначенi у роздiлах
декларацll.
Вiдомостi про видатки та правочини зазначаються лише уразi, якщо розмiр вiдпов_iдного видатку (BapTicTb предметуправочину)
пёревищуе'5О про;<штковtlх HiHiHyHiB, встановленних для працездатних осiб на l сiчня звiтного року.
У суб'€кта

15.

декларування чи членiв його ciM'i вiдсуrнi об'€кти

роБотА зА сумlсництвом суБ,€l(тА

для лекларуваl-iня в цьому роздiлi

дЕклАрувА1,1ня

Сф'екТ декларуванl-|я повинен задекларуваl}t: llосаду,tи робоIу, Lцо t]иконYс,l-ься або виконуt]алася за срliсництtsом,
Зайняття посали чи робота зil сlчп,liсниtlт вом лекrli)руЁ.
звiтttого перiоду }lезалежltо вiд тривалоr,тi.

т

Е,ся, якLllо iТ зайrtяl т,я (tlиконtэttllя)

розtlочалося або про;rовжув;]лося гliл час

Посада Чи робота за сумiсrtиrlгвом llекrl(rрУсться незч)леж1-1о l]u]-rоlо, t]и була нtlна ()ll.rlачуваttою.

--.,-, сФ'€кТа декларувангlя чи члеtliв його ciM'i вiдсуrrriоб'скти лля декларувdнtiя в LlboMy роздiлi

16. члЕнство суБ,€ктд

дЕклдрувдння в оргднlздцlях тд ix оргдl,цх

Суб.скr декларування повинен задекларувати: посадучи роботу, що викону€ться
ЗайнягтЯ посадИ чи робота за сумiсницТвом декларУ€,гься,
звiтного перiоду незалежно вiд тривалостi.

якщО iJ зайняттЯ (виконання) ро3почалося або продовжувалося пiл час

гlосада чи робота за сумiсництвом декларуеться незалежно l]lд того,

Орrанiзацii, у якшх суб'ект декларування
У суб'екта

G

або виконувалася за сумiсництвом,

\{и

була вона оплачуваноlо.

члено]l.

демарування чи членiв його cipl'i вlдсуrнi об'екти для декларування в цьому роздiлi

Членство в орrанах орrанЬацiй.
У су6'€кта

деЙаруванНя чи членiВ його ciM'f вiдсугнi об'скт,и для декларування в цьому роздlлl
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