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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Тальнівського районного суду Черкаської області 

Воронкової Ірини Григорівни 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію щодо судді Тальнівського районного суду Черкаської        
області Воронкової Ірини Григорівни (далі – суддя), Громадська рада доброчесності          
виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям           
доброчесності та професійної етики. 
 
1. Суддя допускала поведінку, яка призвела до істотних порушень правил процесу           
і порушення основоположних прав і свобод.  
 
(підпункт 3.9 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
13.11.2018 рішенням Першої Дисциплінарної палата Вищої ради правосуддя у справі          
№ 3460/1дп/15-1 суддю притягнуто до дисциплінарної відповідальності і застосовано         
дисциплінарне стягнення у виді попередження за порушення, які мали місце при           
здійсненні судочинства у кримінальному провадженні №704/262/18.  
 
У вказаному рішенні Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла до           
такого  висновку: 
 
“суддями Воронковою І.Г., Дьяченком Д.О., Міщенко К.М. було допущено порушення          
норм процесуального права під час проведення підготовчого судового засідання 16          
березня 2018 року, оскільки за наявності клопотань учасників судового провадження          
про відкладення розгляду підготовчого судового засідання на іншу дату через          
відсутність захисника обвинувачених, участь якого була обов’язковою, та за         
необхідності залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії підготовче         
судове засідання було проведено без сторони захисту, чим фактично було позбавлено           
скаржника (захисника) можливості на реалізацію своїх процесуальних прав. 
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Такі дії суддів фактично унеможливили реалізацію захисником обвинувачених наданих         
йому процесуальних прав та фактично позбавили обвинувачених можливості        
представляти свою сторону в умовах, які не ставлять їх у суттєве менш сприятливе             
становище порівняно зі стороною обвинувачення. 
... 
Дії суддів Тальнівського районного суду Черкаської області Воронкової І.Г., Дьяченка          
Д.О., Міщенко К.М. стосовно продовження судом під час підготовчого судового          
засідання строку тримання під вартою без клопотання прокурора та без перевірки           
судом обґрунтованості підстав для їх застосування, за яких такі запобіжні заходи           
були обрані на стадії досудового розслідування, суперечить вимогам частин першої,          
другої статті 29 Конституції України. 
… 
Дії суддів Тальнівського районного суду Черкаської області Воронкова І.Г., Дьяченко          
Д.О., Міщенко К.М. суперечать вимогам статей 52, 193, 199 КПК України, оскільки            
продовження судом під час підготовчого судового засідання строку тримання під          
вартою за відсутності захисника обвинувачених, участь якого була обов’язковою,         
судді допустили тим самим недбалість під час вирішення цього питання, і, як            
наслідок, порушили право на захист обвинувачених. 
... 
Дослідивши матеріали дисциплінарної справи, Перша Дисциплінарна палата Вищої        
ради правосуддя вважає, що в діях суддів Тальнівського районного суду Черкаської           
області Воронкової І.Г., Дьяченка Д.О., Міщенко К.М. мали місце порушення, а саме:            
істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що          
унеможливило реалізацію наданих скаржнику процесуальних прав, незабезпечення       
обвинуваченим права на захист, порушення правил щодо відводу (самовідводу)         
(підпункти «а», «ґ», «д» пункту 1 частини першої статті 106 Закону України «Про             
судоустрій і статус суддів»). 
 
Скарга судді на це рішення була залишена без розгляду, а отже, рішення вступило у              
силу та встановлені ним факти є обов'язковими для врахування в ході оцінювання. 
 
2. Суддя умисно або внаслідок вочевидь недбалого ставлення до виконання своїх           
обов’язків повідомила недостовірні (у тому числі неповні) відомості у декларації          
доброчесності, наприклад, приховала відомості про правопорушення, прояв       
недоброчесної поведінки, втручання в діяльність судді тощо. 
(підпункти 3.1 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
У декларації доброчесності за 2018 рік, поданій 29.01.2019, суддя вказала недостовірні           
дані, підтвердивши, що нею не здійснювалися вчинки, що можуть мати наслідком           
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притягнення до відповідальності (п.22). Як засвідчує п.1 цього висновку вказана          
інформація не відповідає дійсності.  
 
При цьому звертаємо увагу, що на момент заповнення декларації доброчесності суддя           
ще не подала скаргу на рішення Дисциплінарної палати (подано лише 28.02.2019), а            
строк оскарження вже сплинув.  
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію,        
яка сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснення судді. 
 
1. Відповідно до даних Державного реєстру іпотек, 09.04.2008 було накладено           
обтяження на будинок, розташований за адресою: Кіровоградська обл.,        
Новоархангельський р., смт. Новоархангельськ, вулиця Карла Маркса (з 2016 – вул.           
Михайлівська), власником якого є колишній чоловік судді Воронков Олександр         
Вікторович (Iпотекодавець), Іпотекодержатель - ЗАТ КБ "ПриватБанк". Боржником за         
основним зобов’язанням є суддя Воронкова Ірина Григорівна (суддя), розмір         
основного зобов’язання -33 800 грн, строк виконання - 09.04.2018. Станом на           
29.07.2019 обтяження не знято. В електронних деклараціях за 2015, 2016, 2017, 2018            
роки відсутня інформація про це фінансове зобов’язання. 
 
2. Відповідно до інформації, яка міститься досьє, колишній чоловік судді Воронков           
Олександр Вікторович з 22.09.2016 є власником земельної ділянки площею 2 га у с.             
Синюха Новоархангельського р-ну Кіровоградської обл. (кадастровий номер       
3523655100:02:000:9579), підстава набуття права власності - рішення       
Новоархангельської селищної ради Новоархангельського району Кіровоградської      
області від 22.09.2016. 
 
Згідно з рішенням Новоархангельського районного суду Кіровоградської області від         
18.11.2016 у справі №94/431/16-ц, шлюб розірвано. Однак у деклараціях за 2016, 2017            
роки Воронков Олександр Вікторович вказаний серед членів сім’ї як чоловік судді і у             
цих деклараціях не вказано зазначену земельну ділянку, хоча інше майно та доходи            
чоловіка вказано. 
 
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 13-ма голосами з 18          
голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 13 членів: 

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

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 
 

4 


