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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Радченко Сергій В’ячеславович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 79,5
Результати практичного завдання – 92,5
Загальний результат іспиту – 172
Остаточний результат – 708
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою
правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення
сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками
державних органів

Оцінка доброчесності
Непрозорість статків
Як повідомляє Громадська рада доброчесності, у досьє кандидата за конкурс 2016-2017 рр. було вказано, що він з 2010
року отримав довіреність на керування та розпорядження транспортним засобом марки BMW X5, строк довіреності
щодо якого закінчився в 2012 році. Однак, у деклараціях за 2010-2012 рр. інформація про цей автомобіль відсутня.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду наявність інформації з
достовірних відкритих джерел про ознаки приховування статків кандидата є індикатором, який може свідчити про
порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
1997 – Національна академія внутрішніх справ України

Кар’єра:
2011 – т.ч. – суддя Херсонського апеляційного суду (до 2018 року – Апеляційного суду Херсонської області);
2002-2011 – суддя Бериславського районного суду Херсонської області (з 2008 року обраний на посаду судді
безстроково);
1999-2002 – служба в податковій міліції;
1993-1998 – служба в органах внутрішніх справ.

Зв’язки:

Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Радченко Наталія Миколаївна (дружина) – з 2011 року працює слідчою Бериславського районного відділу Головного
управління Національної поліції в Херсонській області;
2. Мітяєв Вадим Миколайович (брат дружини) – з 2011 рік по 2015 рік працював на посадах чергового чергової частини
Великолепетиського районного відділу управління міністерства внутрішніх справ в Херсонській області, начальником
міліції громадської безпеки Бериславського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ в
Херсонській області, начальником ізолятору тимчасового утримання Горностаївського районного відділу управління
Міністерства внутрішніх справ в Херсонській області.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2010-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо Радченка Сергія В’ячеславовича
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у 2016-2017 рр,
однак за результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 658,5 балів, що не дозволило йому увійти до списку 30
суддів, рекомендованих на призначення на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Інша інформація:
1) Згідно з деклараціями за 2015 – 2016 роки та повідомленням Громадської ради доброчесності основним джерелом
доходу родини була заробітна плата кандидата. У 2015 році майже половина доходу родини кандидата була спрямована
на виконання зобов’язань по кредиту на квартиру, у 2016 – майже третина.

