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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Ленінського районного суду міста Кіровограда 

Плохотніченка Леоніда Івановича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Ленінського районного суду міста        
Кіровограда Плохотніченка Леоніда Івановича (далі – суддя), Громадська рада         
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді           
критеріям доброчесності та професійної етики. 
  
1. Суддя безпідставно не задекларував своєчасно своє майно чи члена 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) 
 
У майнових деклараціях за 2015, 2016, 2017, 2018 роки суддя вказав на праві власності              
лише два будинки (площею 36,8 та 45,1 кв.м.) та земельну ділянку в с. Кізомис,              
Білозерського району Херсонської області. 
 
За даними пошукової системи Google відстань від с. Кізомис до м. Кропивницький, в             
якому знаходиться Ленінський районний суд міста Кіровограда, складає (за різними          
маршрутами) від 250 до 312 км. 
 
У м. Кропивницький суддя не декларує жодного об’єкту нерухомості ні на праві            
власності, ні на праві користування. 
 
Враховуючи відсутність транспортного засобу у власності судді, під кутом зору          
стороннього спостерігача, видаються сумнівними щоденні подорожі судді до місця         
роботи і назад загальною відстанню від 500 км. 
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У майнових деклараціях за 2015, 2016, 2017, 2018 роки суддя вказав членами сім’ї дітей              
– сина та дочку.  
 
Рішенням Кіровського районного суду м. Кіровограда від 23.05.2016 у справі          
404/2339/16-ц встановлено факт проживання дітей разом з батьком, в м. Кіровоград           
(Кропивницький). За змістом рішення суду з червня 2014 року діти проживають разом з             
суддею у м. Кіровограді (Кропивницькому). 
 
Суддя не декларував жодного об’єкту нерухомості ні на праві власності, ні на праві             
користування членів родини (дітей) в м. Кропивницькому. 
 
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
початку його співбесіди з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, оскільки          
він не надав контактної інформації. 
  
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою висновку) 

 
29.07.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 12-ма голосами з 18          
голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 12 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Маселко Роман 
6) Марчук Антон 
7) Мєлкіх Едуард 
8) Моторевська Євгенія 
9) Остапенко Дмитро 
10) Савчук Андрій 
11) Стригун Дмитро 
12) Сухоставець Роман 

 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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