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Рішення 
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України  

інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Шаповала Миколи Михайловича 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Сумського окружного адміністративного       
суду Шаповала Миколу Михайловича (далі – Кандидат), Громадська рада         
доброчесності виявила дані, які не є самостійною підставою для висновку, однак є            
такими, що характеризують Кандидата та можуть бути використані під час його           
оцінювання. 
  
Кандидат 5 разів поспіль обирався головою Сумського окружного         
адміністративного суду - 22.05.2008, 16.05.2013, 17.04.2014, 06.04.2015 та 13.04.2017. 
 
Відповідно ж до принципу, втіленого у законодавстві, зайняття посади голови суду           
повинно обмежуватися двома строками поспіль. Після 2014 року реалізація цього          
принципу стала однією з необхідних умов відновлення довіри до судової влади. На            
наше переконання, обрання Кандидата головою суду 4 рази поспіль є порушенням           
правила про обрання на адміністративну посаду «не більше двох строків поспіль» (ст.            
20 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”), яке слід розуміти так, що суддя              
не може обіймати одну й ту саму адміністративну посаду в суді більше як два строки               
послідовно один за одним, незалежно від того, коли і за яким законом його було              
обрано (призначено) на цю посаду. До послідовного зайняття адміністративної посади          
потрібно відносити і випадки припинення повноважень на адміністративній посаді і          
обрання на цю посаду знову через деякий час за умови, що протягом цього часу              
зазначену посаду не обіймала інша особа. Нам відомо, що існує інше тлумачення цього             
правила, але ми вважаємо його маніпулятивним та таким, що не відображає суті і духу              
цього обмеження. Використання саме такого тлумачення для збереження посади         
голови суду при величезному суспільному запиті на оновлення судової влади          
негативно впливає на довіру суспільства до судової влади і може свідчити, що            
Кандидат докладає недостатньо зусиль до того, щоб на думку розсудливої,          
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законослухняної та поінформованої людини його поведінка була бездоганною (ст. 3          
Кодексу суддівської етики).  
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Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою рішення) 

 
01.02.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації         
15-ма голосами з 19 голосів членів Ради.  Роман Сухоставець взяв самовідвід. 
 
У голосуванні взяли участь 15 членів: 
 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Куйбіда Роман 
5) Кулібаба Андрій 
6) Марчук Антон 
7) Маселко Роман 
8) Мєлких Едуард 
9) Остапенко Дмитро 
10) Савчук Андрій 
11) Середа Максим 
12) Стригун Дмитро 
13) Шепель Тарас 
14) Яким'як Олег 
15) Соколенко Наталія 
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