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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Губської Олени Анатоліївни 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Шостого апеляційного адміністративного суду        
Губську Олену Анатоліївну (далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила          
дані, які дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям          
доброчесності та професійної етики. 
  
1. Кандидат на посаду судді свавільно встановлював обмеження у реалізації права на            
мирні зібрання, що нівелювало реалізацію свободи мирних зібрань. 
(підпункт 3.6 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду           
судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим рішенням        
Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
1.1. В складі колегії суддів Кандидат розглянула апеляційну скаргу  Чернігівської обласної          
організації політичної партії "Демократичний Альянс" на постанову Чернігівського        
окружного адміністративного суду від 23 листопада 2013 р. у справі за адміністративним            
позовом Чернігівської міської ради до Чернігівської обласної організації політичної партії          
"Демократичний Альянс" про обмеження права на мирні зібрання. Постановою від          
06.02.2014 ухвалено апеляційну скаргу залишити без задоволення, а  судове рішення без          
змін. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 23 березня 2016 року це рішення             
було скасоване, а справа направлена на новий розгляд до суду першої інстанції. Рішенням             
дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя встановлено, що при ухваленні даного          
рішення Кандидат допустила порушення норм процесуального права, які свідчать про          
наявність в її діях ознак дисциплінарного проступку, однак, у зв’язку із закінченням строку             
для притягнення до дисциплінарної відповідальності, у відкритті дисциплінарної справи         
стосовно Кандидата було відмовлено (додаток 1). 
1.2. Згідно з пояснювальною запискою до проекту Постанови Верховної Ради України “Про            
особливості відповідальності суддів причетних до масових фальсифікацій виборів народних         
депутатів України 28 жовтня 2012 року” 02 листопада 2012 року колегія суддів Київського             
апеляційного адміністративного суду у складі судді Беспалова О.О. Губської О.А. та Грибан            
І.О. розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу офіційного спостерігача          
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від Партії Регіонів Зінченко І.Л. на постанову Обухівського районного суду Київської           
області від 31 жовтня 2012 року за позовом офіційного спостерігача від Партії Регіонів             
Зінченко Ірини Леонідівни до дільничної виборчої комісії №321334 одномандатного         
виборчого округу №94 про визнання протиправним та скасування рішення дільничної          
виборчої комісії по справі №2а-207/12, скасувавши рішення першої інстанції про відмову у            
задоволенні позову офіційного спостерігача, та задовольнивши позов частково, визнавши         
неправомірними дії щодо недопущення офіційного спостерігача у приміщення для         
голосування. Рішення суду стало підставою для скасування голосування 1172 громадян, які           
здійснили своє волевиявлення відповідно до Конституції України (додаток 2).  
1.3. В складі колегії суддів розглянула апеляційну скаргу громадської ініціативи          
"Громадський захист Київщини" на постанову Київського окружного адміністративного суду         
від 02 березня 2012 р. у справі за адміністративним позовом Виконавчого комітету            
Броварської міської Ради Київської області до громадської ініціативи "Громадський захист          
Київщини" про обмеження права на мирні зібрання. Постановою від 17.04.2012 ухвалено           
апеляційну скаргу залишити без задоволення, а  судове рішення без змін. 
1.4. В складі колегії суддів розглянула апеляційну скаргу Народознавчого товариства          
"Берегиня" на постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 14 вересня 2011           
року у справі за позовом виконавчого комітету Уманської міської ради до Народознавчого            
товариства "Берегиня" про встановлення обмежень щодо реалізації права на мирне зібрання.           
Постановою від 19.04.2012 ухвалено апеляційну скаргу залишити без задоволення, а  судове          
рішення без змін. 
1.5. Під головуванням Кандидата розглянуто апеляційну скаргу на постанову Київського          
окружного адміністративного суду від 18 жовтня 2012 року у справі за позовом Виконавчого             
комітету Вишневської міської ради до кандидата у народні депутати України по           
одномандатному виборчому округу №95 про обмеження щодо реалізації права на мирні           
зібрання. Постановою від 01.11.2012 ухвалено апеляційну скаргу залишити без задоволення,          
а  судове рішення без змін. 

  
2. Суддя, не перебуваючи на робочому місці (була на навчанні), ухвалювала судові            
рішення. 
(підпункт 6.5 п. 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду           
судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим рішенням        
Громадської ради доброчесності від 11.01.2019). 
 
2.1. Згідно з досьє Кандидата, розміщеним на сайті ВККС України, Кандидат проходила в             
Національній школі суддів України у м. Києві протягом 04.04.2015 - 09.04.2015 періодичне            
навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації на семінарі з питань застосування            
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського           
суду з прав людини при здійсненні правосуддя, організованого спільно з координатором           
проектів ОБСЄ в Україні, Верховним судом України, Вищим адміністративним судом          
України. Водночас відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень під          
головуванням Кандидата протягом 09.04.2014 ухвалено 33 судові рішення:  
- ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015,             
ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015,            
ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від           
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09.04.2015,ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від           
09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від            
09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015,ухвала від           
09.04.2015,ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, ухвала від 09.04.2015, постанова від           
09.04.2015, постанова від 09.04.2015, постанова від 09.04.2015, постанова від 09.04.2015,          
постанова від 09.04.2015, постанова від 09.04.2015. З котрих шість ухвалено у відкритому            
судовому засіданні.  
2.2. Згідно з досьє Кандидата, розміщеним на сайті ВККС України, Кандидат проходила в             
Національній школі суддів України у м. Києві протягом 12.03.2012 - 16.03.2012 (40            
академічних годин) підготовку суддів апеляційних адміністративних судів. Водночас        
відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень під головуванням Кандидата          
протягом 12.03.2013 ухвалено 1 рішення :ухвала від 12.03.2012. 
2.3. Згідно з досьє Кандидата, розміщеним на сайті ВККС України, Кандидат проходила в             
Національній школі суддів України (Харківське відділення) протягом 05.03.2013 - 06.03.2013          
(16 академічних годин) періодичне навчання суддів окружних, апеляційний        
адміністративних та місцевих загальних судів на семінарі на тему «Зміцнення потенціалу           
судової влади щодо виявлення та захисту іноземців, постраждалих від торгівлі людьми в            
Україні». Водночас відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень під          
головуванням Кандидата протягом 05.03.2013 ухвалено 1 рішення: ухвала від 05.03.2013. 
2.4. Згідно з досьє Кандидата, розміщеним на сайті ВККС України, Кандидат проходила в             
Національній школі суддів України у м. Києві протягом 22.04.2013 - 26.04.2013 (40            
академічних годин) підготовку викладачів на семінарі на тему: «Методика викладання          
адміністративного судочинства». Водночас відповідно до Єдиного державного реєстру        
судових рішень під головуванням Кандидата протягом 22.04.2013 - 26.04.2013 ухвалено 110           
судових рішень. 
2.5. Згідно з досьє Кандидата, розміщеним на сайті ВККС України, Кандидат проходила в             
Національній школі суддів України у м. Києві протягом 18.07.2013 - 19.07.2013 (16            
академічних годин) періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації на           
семінарі з питань застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.            
Водночас відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень під головуванням          
Кандидата протягом 18.07.2013 - 19.07.2013 ухвалено 8 судових рішень. 
2.6. Згідно з досьє Кандидата, розміщеним на сайті ВККС України, Кандидат проходила в             
Національній школі суддів України у м. Києві протягом 30.09.2013 - 04.10.2013 (40            
академічних годин) підготовку суддів апеляційний адміністративних судів. Водночас        
відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень під головуванням Кандидата          
протягом 30.09.2013 - 04.10.2013 ухвалено 20 судових рішень.  
2.7. Згідно з досьє Кандидата, розміщеним на сайті ВККС України, Кандидат проходила в             
Національній школі суддів України у м. Києві протягом 13.10.2015 - 13.10.2015 (8            
академічних годин) періодичне навчання суддів адміністративних судів з метою підвищення          
рівня кваліфікації на семінарі на тему: «Застосування виборчого законодавства на місцевих           
виборах». Водночас відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень під          
головуванням Кандидата протягом 13.10.2015 ухвалено 3 судових рішення. 
2.8. Згідно з досьє Кандидата, розміщеним на сайті ВККС України, Кандидат проходила в             
Національній школі суддів України у м. Києві протягом 18.10.2016 - 18.10.2016 (8            
академічних годин) періодичне навчання суддів адміністративних судів з метою підвищення          
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рівня кваліфікації на семінарі на тему: «Заборона мирних зібрань». Водночас відповідно до            
Єдиного державного реєстру судових рішень під головуванням Кандидата протягом         
18.10.2016 ухвалено 14 судових рішень.  
Вказані обставини можуть свідчити про те, що Кандидат не брала участь в зазначених             
навчаннях, а продовжувала здійснювати правосуддя. 

  

Координатор 
Громадської ради доброчесності (підписано електронним цифровим       
підписом) 
  
  



 
Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою висновку) 

 
25.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 12-ма голосами з 20 голосів           
членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 12 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Кулібаба Андрій 
5) Марчук Антон 
6) Маселко Роман 
7) Моторевська Євгенія 
8) Остапенко Дмитро 
9) Стригун Дмитро 
10) Соколенко Наталія 
11) Сухоставець Роман 
12) Шепель Тарас 

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності (підписано електронним цифровим       
підписом) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


