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7 травня 2022 року                                                                                     м. Київ 

 

РІШЕННЯ 

                       

 № 8 

                   

Про відповідність діючого 

члена Вищої ради правосуддя  

Плахтій І.Б. 

критеріям професійної етики  

та доброчесності для зайняття посади  

члена Вищої ради правосуддя  

 

 

Етична рада у складі Голови Етичної ради Кишакевича Л.Ю. 

(дистанційно в режимі відеоконференції), Заступника Голови Етичної ради 

сера Хупера Е. (дистанційно в режимі відеоконференції), членів Ради: 

Трясуна Ю.Р. (дистанційно в режимі відеоконференції), Сіверіна В.І. 

(дистанційно в режимі відеоконференції), Корді Р. (дистанційно в режимі 

відеоконференції), Перлінг Л. (дистанційно в режимі відеоконференції), 

провівши оцінювання відповідності діючого члена Вищої ради правосуддя 

Плахтій Інни Борисівни критеріям професійної етики та доброчесності, 

відповідно до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Регламенту 

Етичної ради, затвердженого Рішеннями Етичної ради №1 від 01 грудня    

2021 року та № 4 від 9 грудня 2021 року зі змінами, внесеними відповідно до 

Рішення Етичної ради № 4 від 26 квітня 2022 року, Методології оцінювання 

відповідності кандидата на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя та 

членів Вищої ради правосуддя критерію професійної етики та доброчесності, 



затвердженої Рішенням Етичної ради № 5 від 9 грудня 2021 року (далі – 

Методологія), 

 

в с т а н о в и л а: 

 

10 березня 2021 року Плахтій І.Б. обрана членом Вищої ради 

правосуддя (далі ВРП) ХVІІІ черговим з´їздом суддів України та склала 

присягу члена ВРП. 

Відповідно ст. 4 Розділу ІІ Прикінцевих і перехідних положень Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та 

діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» Етична рада 

протягом шести місяців з дня затвердження її персонального складу 

одноразово здійснює оцінювання відповідності діючих членів ВРП (крім 

Голови Верховного Суду) критеріям професійної етики і доброчесності для 

зайняття посади члена ВРП. 

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої 

ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради 

правосуддя», Законом України «Про Вищу раду правосуддя», Регламентом 

Етичної ради, Методологією, Етичною радою здійснено оцінювання 

відповідності критеріям професійної етики і доброчесності діючого члена 

ВРП Плахтій І.Б.  

Для цілей такого оцінювання Етична рада діяла відповідно до 

положень частин одинадцятої - вісімнадцятої, двадцятої, двадцять першої 

статті 9-1 Закону України "Про Вищу раду правосуддя". 

Діючий член ВРП вважається таким, що відповідає критеріям 

професійної етики та доброчесності, якщо є незалежним, чесним, 

неупередженим, непідкупним, сумлінним, дотримується етичних норм та 

демонструє бездоганну поведінку в професійній діяльності та особистому 

житті, а також стосовно якого немає сумнівів щодо законності джерел 



походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї 

задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його 

статусу. 

Вивчивши документи, подані Плахтій І.Б. на запит Етичної ради, її  

письмові пояснення, інформацію, отриману з відкритих джерел та від 

громадських організацій, інформацію, отриману від Національного агентства 

з питань запобігання корупції і Національного антикорупційного бюро 

України, а також за результатами співбесіди з Плахтій І.Б., Етичною радою 

встановлено таке. 

Діючий член ВРП Плахтій І.Б. відповідає критеріям професійної етики 

та доброчесності для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя, 

визначених у п.п. 1.3 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.7.6 

Методології оцінювання відповідності кандидата на зайняття посади члена 

Вищої ради правосуддя та членів Вищої ради правосуддя критерію 

професійної етики та доброчесності, затвердженої Рішенням Етичної ради             

№ 5 від 9 грудня 2021 року. 

Таким чином, керуючись пунктами 2.3, 3.1, 3.15.1, 3.2,  Регламенту 

Етичної ради, Методологією оцінювання відповідності діючого члена Вищої 

ради правосуддя критерію професійної етики та доброчесності, статтею 9-1 

Закону України «Вищу раду правосуддя», Прикінцевими і перехідними 

положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої 

ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради 

правосуддя», Етична рада 

у х в а л и л а: 

 

  діючого члена Вищої ради правосуддя Плахтій Інну Борисівну 

визнати такою, що відповідає критеріям професійної етики і доброчесності 

для зайняття посади члена Вищої ради правосуддя. 

 

 Голова                               (підпис)                              Л.Ю. Кишакевич 


