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Висновок 
про невідповідність  судді Окружного адміністративного суду м. Києва 

Головань Оксани Вікторівни  
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
 
Проаналізувавши інформацію про суддю Окружного адміністративного суду м. Києва         
Головань Оксану Вікторівну (далі – суддя), Громадська рада доброчесності виявила          
дані, які дають підстави для висновку, про невідповідність судді критеріям          
доброчесності та професійної етики. 
 
1. Суддя безпідставно не задекларувала своєчасно своє майно чи члена сім'ї, що є             
ліквідним активом, дохід, або значно занизила його обсяг і (або) вартість, або            
безпідставно не подала інформацію для декларування членом сім’ї. 

(підпункт 4.6 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів         
на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики,        
затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
З декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2015 рік, відомо,            
що 22.10.2011 суддя придбала легковий автомобіль (позашляховик) марки Daihatsu         
Terios, 2011 року випуску, вартістю 122 036 грн, або, за курсом НБУ на дату              
придбання, 15 300 доларів США. Згідно з архівом сайту Автопродаж.ком, в 2011 році             
автомобілі цієї марки та року випуску пропонувалися за вартістю від 24900 до 27100             
доларів США, або, за курсом НБУ на дату публікації оголошення, від 198520 до 216141              
грн. Виглядає, що вказана у декларації вартість автівки є значно заниженою.  
 
2. Суддя, не перебуваючи на робочому місці (була закордоном, на навчанні, на            
тимчасово окупованій території тощо), ухвалювала судові рішення. 

(підпункт 6.5 п. 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів        
(кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної        
етики, затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від       
11.01.2019) 

https://grd.gov.ua/
https://public.nazk.gov.ua/storage/documents/pdf/a/d/5/1/ad51396a-6c55-4732-8bd2-8eadaa04f65c.pdf
https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search?formType=searchFormDate&time_step=daily&date=22.10.2011&outer=table&execute=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://www.autoprodazha.com/Daihatsu/Terios/Daihatsu_Terios_SX-AT_ad1123850.html
http://www.autoprodazha.com/Daihatsu/Terios/Daihatsu_Terios_Galaxy_ad1133417.html
https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search?formType=searchFormDate&time_step=daily&date=03.10.2011&outer=table&execute=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search?formType=searchFormDate&time_step=daily&date=14.10.2011&outer=table&execute=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8


 
З досьє судді (с. 88) відомо, що суддя в період з 16.09.2013 по 27.09.2013 перебувала на                
навчанні, проте в Єдиному державному реєстрі судових рішень (далі – ЄДРСР)           
містяться 19 рішень в згаданий період: 826/11905/13-а; 826/14600/13-а; 826/11624/13-а;         
826/12267/13-а; 826/12308/13-а; 826/10102/13-а; 826/10102/13-а; 826/14157/13-а;     
826/14165/13-а; 826/13892/13-а; 2а-6257/12/2670; 826/11711/13-а; 826/13784/13-а;     
2а-17169/12/2670; 826/9082/13-а; 826/12289/13-а; 826/12140/13-а; 826/12547/13-а;     
826/12421/13-а. 

 
 
Також перебувала на навчанні з 17.03.2014 по 28.03.2014 (с. 88 досьє), проте в ЄДРСР              
міститься 39 рішень за згаданий період  

 

 
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію,        
яка сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснень судді. 
 
1. Згідно з досьє судді, 22.10.2011 суддя Головань О.В. оформила довіреність на            
невідому особу, довіряючи їй продати належний їй легковий автомобіль марки          
HYUNDAI GETZ, випуску 2008 року, з правом керування зазначеним автомобілем.          
Довіреність дійсна до 22.10.2014. У майнових деклараціях за 2012, 2013 та 2014 роки             
цей транспортний засіб не задекларований. Дохід від відчуження рухомого майна          
також не вказаний. Потрібно з’ясувати час та інші обставини відчуження і чи було             
дотримано обов’язок щодо декларування доходу. 
 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/33488157
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33482599
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733664
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733670
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733672
http://reyestr.court.gov.ua/Review/52592191
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733693
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733714
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733705
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733774
http://reyestr.court.gov.ua/Review/52592255
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733761
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733719
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733668
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733784
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733792
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733741
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733712
http://reyestr.court.gov.ua/Review/33733715
https://drive.google.com/open?id=19hCoYk89EEy5yk4Bky11-8Ve2Z1T28fo
http://static.declarations.com.ua/declarations/sudy/mistsevi_sudy/okruzhni_administratyvni_sudy/m._kyiv/golovan.pdf
http://static.declarations.com.ua/declarations/chosen_ones/mega_batch/holovan_oksana_viktorivna.pdf


2. У деклараціях доброчесності за 2016, 2017, 2018 роки у п. 17 суддя не підтвердила,               
що вона одноосібно або в колегії суддів не приймала рішення, передбачені статтею            
3 Закону України “Про відновлення довіри до судової влади в Україні”. У реєстрі             
судових рішень знайдено рішення у справі 826/19026/13-а. Справа стосується позову          
до міліціонера-альпініста 1-го штурмового взводу РСП підрозділу міліції особливого         
призначення "Беркут", старшого сержанта міліції Микитесф Володимира Васильовича.        
Позовну заяву було повернуто, тому що за підсудністю справу повинен розглядати           
інший суд.    
 
На запит від 09.09.2019 Громадської ради доброчесності суддя не надала пояснень. 
 
 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
  

 

https://drive.google.com/open?id=0B0qFsx0W2AiLdGpCaGhqODkxV3M
https://drive.google.com/open?id=1CwBv_hO2MR-5HcmPAQydC_CySBtlqmnR
https://drive.google.com/open?id=1U-1Ci93KCFb-BpeLz_Kj93Yh14AXKSgA
http://reyestr.court.gov.ua/Review/36058871


Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 

12.10.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 12-ма голосами з 18          
голосів членів Ради. 1 - голос за надання інформації. 
 
У голосуванні взяли участь 13 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Мєлких Едуард 
6) Марчук Антон 
7) Савчук Андрій 
8) Соколенко Наталія 
9) Стригун Дмитро 
10) Остапенко Дмитро 
11) Чижик Галина 
12) Шепель Тарас 
13) Яким’як Олег 

 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 
 


