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На Ваш  електронний запит, який зареєстровано у Вищ ій раді правосуддя 

(далі також -  Рада) 3 січня 2019 року за вх. №  3/3/16-19, щодо кількості скарг 

стосовно судді П ечерського районного суду м. Києва М атійчук Г.О. та ріш ень про 

притягнення вказаної судді до дисциплінарної відповідальності з 2014 по 2019 рік 

повідомляємо таке.

До набрання чинності законів України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 2 червня 2016 року №  1402-УІІІ та «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 

2016 року №  1798-УІІІ вирішення питань щодо притягнення суддів місцевих та 

апеляційних судів до дисциплінарної відповідальності не належало до 

повноважень Вищ ої ради правосуддя (Вищої ради юстиції).

Враховую чи викладене, надаємо запитувану інформацію в межах 

здійснення повноважень Вищ ої ради правосуддя, які визначено у статтях 131 

Конституції У країни та статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

За наявною у Вищій раді правосуддя інформацією та даними 

автоматизованої системи діловодства до Вищ ої ради правосуддя надійшло 

62 скарги на дії цієї судді.

17 жовтня 2018 року Друга Дисциплінарна палата Вищ ої ради правосуддя 

прийняла рішення №  3152/2дп/15-18 про притягнення судді Печерського 

районного суду м. К иєва М атійчук Г.О. до дисциплінарної відповідальності та 

застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді попередження.

На додаток зазначаємо: відповідно до Закону У країни «Про судоустрій і 

статус суддів» Вищ а кваліфікаційна комісія суддів України забезпечує ведення 

суддівського досьє, яке має містити інформацію про дисциплінарну 

відповідальність судді, зокрема: кількість скарг на дії судді; кількість

дисциплінарних проваджень та їх результати; копії всіх рішень, прийнятих щодо 

судді Вищою кваліфікаційною  комісією суддів України, Вищою радою 

правосуддя, Вищою радою юстиції, органами суддівського самоврядування, 

Президентом У країни або іншими органами, які приймали відповідні рішення.
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Доступ до матеріалів суддівського досьє (крім вказаних в частині сьомій 

статті 85 названого Закону) як до публічної інформації здійснюється виключно 

через веб-сайт Вищ ої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до частини третьої статті 23 даного Закону оскарження рішень, 

дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійсню ється відповідно 

до Кодексу адміністративного судочинства України.

Заступник начальника управління -  

завідувач відділу по роботі зі зверненнями 

управління по роботі зі зверненнями, 
запитами на інформацію та забезпечення 

організації особистого прийому громадян Л.Р. Яким'як


