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На Ваш  електронний запит (вх. №  10/9/16-20 від 17 грудня 2020 року) з 

проханням надати інформацію  про кількість скарг стосовно судді П ечерського 

районного суду м. Києва М атійчук Г.О. та ріш ень про притягнення її до 

дисциплінарної відповідальності за період діяльності В ищ ої ради правосуддя 

повідомляємо.

Відповідно до даних автоматизованої системи діловодства В ищ ої ради 

правосуддя встановлено, що за період з 2017 року по 22 грудня 2020 року до В ищ ої 

ради правосуддя надійш ла 91 скарга на д ії судді П ечерського районного суду 

м. Києва М атійчук Г.О ., з них:

6 скарг перебуваю ть на розгляді членів В ищ ої ради правосуддя та ріш ення щодо 

них не ухвалено;

56 скарг залиш ено без розгляду та повернуто скарж никам членами В ищ ої ради 

правосуддя та Д исциплінарним и палатами В ищ ої ради правосуддя;

за результатам и розгляду 27 скарг прийняті ріш ення про відмову у відкритті 

дисциплінарної справи;

за результатам и розгляду 1 скарги прийнято ріш ення про відмову у притягненні 

судді до дисциплінарної відповідальності та припинено дисциплінарне провадження;

за результатам и розгляду 1 скарги Другою  Д исциплінарною  палатою  В ищ ої 

ради правосуддя 17 ж овтня 2018 року прийнято ріш ення №  3152/2дп/15-18, яким 

суддю П ечерського районного суду м. К иєва М атійчук Г.О. притягнуто до 

дисциплінарної відповідальності та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у 

виді попередж ення. Р іш енням В ищ ої ради правосуддя від 28 лю того 2019 року 

№  626/0/15-19 скасовано повністю  зазначене ріш ення та закрито дисциплінарне 

провадження.
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