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Розглянувш и Ваш  запит на отримання публічної інформації Головне 

територіальне управління ю стиції у  Черкаській області повідомляє наступне.

Відповідно до Податкового кодексу України дохід з джерелом їх 

походження з України -  це будь-який дохід, отриманий резидентами або 

нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх  діяльності на території 

України (вклю чаю чи виплату (нарахування) винагороди іноземними 

роботодавцями), її континентальному шельфі, у  виклю чній (морській) 

економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді: а) процентів, 

дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, 

сплачених резидентами України; б) доходів від надання резидентам або 

нерезидентам в оренду (користування) майна, розташ ованого в Україні, 

вклю чаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташ ованих в Україні 

портів; в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від 

відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій 

українських емітентів; г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на 

страхування і перестрахування ризиків на території України; ґ) доходів 

страховиків - резидентів від страхування ризиків страхувальників - резидентів 

за межами України; д) інш их доходів від діяльності, у тому числі пов'язаних з 

повною або частковою  переуступкою прав та обов'язків за угодами про 

розподіл продукції на митній території України або на територіях, що 

перебувають під контролем контролюю чих органів (у зонах митного контролю, 

на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо); е) спадщини, 

подарунків, виграш ів, призів; є) заробітної плати, інш их виплат та винагород, 

виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору; ж ) 

доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною 

діяльністю; дохід, отриманий з джерел за межами України, - будь-який дохід, 

отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за 

межами митної території України, вклю чаючи проценти, дивіденди, роялті та
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будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, 

доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та 

трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, 

розташ ованого за межами України, вклю чаючи рухомий склад транспорту, 

приписаного до розташ ованих за межами України портів, доходи від продажу 

майна, розташ ованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних 

активів, у  том у числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від 

будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, 

непідконтрольних контролю ю чим органам.
Беручи до уваги вищезазначене, Головне територіальне управління 

ю стиції у  Черкаській області не володіє інформацією про доходи працівників 

управління, оскільки заробітна плата є лише одним з видів доходів громадян.

Додатково повідомляємо, що відповідно до статті 45 Закону України 

«Про запобігання корупції» державні службовці зобов’язані до 1 квітня 2019 

року подавати ш ляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції декларацію  особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за 

формою, яку визначає Національне агентство з питань запобігання корупції.

Запитувану інформацію  ви можете самостійно переглянути в Єдиному 

державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, у  розділі декларації «11. Доходи, у 

тому числі подарунки».

Начальник


