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Ваш інформаційний запит, що надійшов до прокуратури області 20.11.2019 

щодо надання автобіографії та відомостей з декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру Соскова Р.М., розглянуто.

Роз’яснюю, що відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» публічна інформація -  це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації.

Відповідно до Інструкції з обліку кадрів в органах прокуратури України, 

затвердженої наказом Генеральної прокуратури України № 27 від 02.02.2017 

персональний облік працівників, які призначаються Генеральним прокурором 

України, здійснюється в Генеральній прокуратурі України, в особовій справі 

працівника органів прокуратури мають бути, зокрема автобіографія, яка 

заповнюється працівником при прийнятті на роботу власноручно тощо.

Статтею 32 Конституції України встановлено право кожного громадянина 

на недоторканість приватного життя, особисту і сімейну таємницю, а також 

заборонено збирання, зберігання, поширення конфіденційної інформації про 

особу без її згоди.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про інформацію» не допускається 

збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про 

особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До 

конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її 

національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а 

також адреса, дата і місце народження.

Запитувана Вами інформація, є інформацією про фізичну особу, яка 

перебуває у трудових відносинах з органами прокуратури України, і стосується її 

особистого життя. Тобто, Вами фактично здійснюється збір інформації про 

фізичну особу без її згоди.
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Органи прокуратури Дніпропетровської області відповідно до вимог 

чинного законодавства можуть надавати інформацію третім особам лише у межах 

та у спосіб, передбачений Законами України «Про інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про захист персональних даних».

Згідно із статтею 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується 

розпорядником інформації, має бути максимально обмеженим і 

використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

Враховуючи викладене, на підставі частини першої статті 6, пункту другого 

частини перш ої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» в 

наданні автобіографії Соскова Р.М. відмовляється.

Водночас з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» надаються відомості з декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Соскова Р.М. за 2011-2015 

роки, якими володіє прокуратура Дніпропетровської області.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 

оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або до суду відповідно до 

статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Додаток: Інформація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру Соскова Р.М. за 2011-2015 роки на 3 арк.

Начальник відділу організації прийому 

громадян, розгляду звернень та запитів В. Хлипенко



ІНФОРМАЦІЯ
про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру Соскова Р.М. за 2011-2015 роки.

2011 рік
Члени сім’ї: дружина, син.

Загальна сума сукупного доходу декларанта в 2011 році склала 

113 951 грн., у тому числі заробітна плата, інші виплати та винагороди, 

нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового договору або 

цивільно-правового договору -  113 492 грн., інші види доходів - 549 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім ’ї декларанта -  147 517 грн., 

у тому числі заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) 

відповідно до умов трудового договору або цивільно-правового договору, склала 

97 778 грн., дивіденди, проценти -  35 375 грн., страхові виплати, страхові 

відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за 

договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного 

вкладу -  14 343 грн., інші види доходів -  21 грн.

У власності, в оренді чи іншому праві користування декларанта перебуває 

земельна ділянка площею 1000 кв.м., квартира площею 48,8 кв.м., гараж площею

64.7 кв.м., автомобілі ВАЗ 2103 з об’ємом двигуна 1500 куб.см., 1980 р.в., Toyota 

Prado з об’ємом двигуна 4000 куб.см., 2008 р.в. Добровільне страхування -  5 306 

грн.

У власності, в оренді чи іншому праві користування членів сім’ї декларанта 

перебувають: Toyota Camry з об’ємом двигуна 2400 куб.см., 2006 р.в., добровільне 

страхування -  9 817 грн., недержавне пенсійне забезпечення -  12 860 грн.

2012 рік
Члени сім ’ї: дружина, син.

Загальна сума сукупного доходу декларанта в 2012 році склала 

128 453 грн., у тому числі заробітна плата, інші виплати та винагороди, 

нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового договору або 

цивільно-правового договору -  128 331 грн., дарунки, призи, виграші - 122 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта -  181 182 грн., у 

тому числі заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) 

відповідно до умов трудового договору або цивільно-правового договору, склала 

111 314 грн., дивіденди, проценти -  55 109 грн., страхові виплати, страхові 

відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за 

договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного 

вкладу -  14 759 грн.

У власності, в оренді чи іншому праві користування декларанта перебуває 

земельна ділянка площею 1000 кв.м., квартира площею 48,8 кв.м., гараж площею

64.7 кв.м., автомобілі ВАЗ 2103 з об’ємом двигуна 1500 куб.см., 1980 р.в., Toyota 

Prado з об’ємом двигуна 4000 куб.см., 2008 р.в., Toyota Prado з об’ємом двигуна 

3000 куб.см., 2011 р.в. Добровільне страхування -  5 306 грн.



У членів сім ’ї декларанта задекларовано фінансові зобов’язання: 

добровільне страхування -  9 817 грн., недержавне пенсійне забезпечення -  15 542 

грн.

2013 рік
Члени сім’ї: дружина, син.

Загальна сума сукупного доходу декларанта в 2013 році склала 

156 822 грн., у тому числі заробітна плата, інші виплати та винагороди, 

нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового договору або 

цивільно-правового договору -  156 673 грн., дарунки, призи, виграші - 149 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім ’ї декларанта -  204 426 грн., 

у тому числі заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) 

відповідно до умов трудового договору або цивільно-правового договору, склала 

116 447 грн., дивіденди, проценти -  71 857 грн., страхові виплати, страхові 

відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за 

договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного 

вкладу -  16 122 грн.

У власності, в оренді чи іншому праві користування декларанта перебуває 

земельна ділянка площею 1000 кв.м., квартира площею 48,8 кв.м., гараж площею

64.7 кв.м., автомобілі ВАЗ 2103 з об’ємом двигуна 1500 куб.см., 1980 р.в., Toyota 

Prado з об’ємом двигуна 3000 куб.см., 2011 р.в. Добровільне страхування -  6 466 

грн.

У членів сім’ї декларанта у власності перебуває гараж площею 36 кв.м., 

задекларовано фінансові зобов’язання: добровільне страхування -  11 425 грн., 

недержавне пенсійне забезпечення -  15 751 грн.

2014 рік
Члени сім ’ї: дружина, син.

Загальна сума сукупного доходу декларанта в 2014 році склала 

163 063 грн., у тому числі заробітна плата, інші виплати та винагороди, 

нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового договору або 

цивільно-правового договору -  162 862 грн., дарунки, призи, виграші - 201 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім ’ї декларанта -  214 347 грн., 

у тому числі заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) 

відповідно до умов трудового договору або цивільно-правового договору, склала 

125 116 грн., дивіденди, проценти -  71 421 грн., страхові виплати, страхові 

відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за 

договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного 

вкладу -  17 810 грн.

У власності, в оренді чи іншому праві користування декларанта перебуває 

земельна ділянка площею 1000 кв.м., квартира площею 48,8 кв.м., гараж площею

64.7 кв.м., автомобілі ВАЗ 2103 з об’ємом двигуна 1500 куб.см., 1980 р.в., Toyota 

Prado з об’ємом двигуна 3000 куб.см., 2011 р.в. Добровільне страхування -  6 466 

грн.

У членів сім’ї декларанта у власності перебуває гараж площею 36 кв.м., на 

рахунках у банках та інших фінансових установах -  830 742 грн., задекларовано



фінансові зобов’язання: добровільне страхування -  11 816 грн., недержавне 

пенсійне забезпечення -  13 071 грн.

2015 рік
Члени сім ’ї: дружина, син.

Загальна сума сукупного доходу декларанта в 2015 році склала 

171 971 грн., у тому числі заробітна плата, інші виплати та винагороди, 

нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового договору або 

цивільно-правового договору -  169 791 грн., дарунки, призи, виграші - 122 грн., 

інші види доходів -  2 058 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім ’ї декларанта -  275 446 грн., 

у тому числі заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) 

відповідно до умов трудового договору або цивільно-правового договору, склала 

112 048 грн., допомога по безробіттю -  48 403 грн., страхові виплати, страхові 

відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за 

договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного 

вкладу -  114 995 грн.

У власності, в оренді чи іншому праві користування декларанта перебуває 

земельна ділянка площею 1000 кв.м., квартира площею 48,8 кв.м., гараж площею

64,7 кв.м., автомобілі ВАЗ 2103 з об’ємом двигуна 1500 куб.см., 1980 р.в., Toyota 

Prado з об’ємом двигуна 3000 куб.см., 2011 р.в. Добровільне страхування -  6 979 

грн.

У членів сім’ї декларанта у власності перебуває гараж площею 36 кв.м., 

автомобіль Chevrolet Еріса з об’ємом двигуна 2500 куб.см., 2008 р.в., на рахунках 

у банках та інших фінансових установах -  114 995 грн., задекларовано фінансові 

зобов’язання: добровільне страхування -  12 618 грн.


