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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Стеценко Семен Григорович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 81,75
Результати практичного завдання – 74,5
Загальний результат іспиту – 156,25
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата
Стеценко С.Г. на посаду судді Верховного Суду
Остаточний результат – 789,25

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
У відкритих джерелах не було знайдено інформацію, яка б відповідно до методології ЧЕСНО. Фільтруй суд! прямо чи
опосередковано свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності.
Біографічна довідка
Освіта:
Російський державний педагогічний університет імені О.І. Герцена.

Кар’єра:
2017-т.ч. – професор кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;
квітень – серпень 2017 – заступник генерального директора ДП “Головне управління комплексного обслуговування та
будівництва об’єктів дипломатичної служби” при МЗС;
2013-2017 – перший заступник начальника Інституту кримінально-виконавчої служби;
2012-2013 – професор, провідний науковий співробітник Одеського державного університету внутрішніх справ;
2007-2012 – завідувач кафедри теорії держави і права, державно-правових дисциплін Національної академії прокуратури
України;
2005-2007 – начальник кафедри громадської безпеки Київського національного університету внутрішніх справ;
2004-2005 – начальник кафедри адміністративного права та управління в ОВС Київського юридичного інституту МВС;
1999-2004 – начальник лабораторії Державного інституту удосконалення лікарів МО РФ;
1998-1999 – начальник медичного пункту Військово-медичної академії імені С.М.Кірова.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у 20162017 рр, однак отримав менший за мінімально допустимий бал (118,5) за результатами іспиту.

Інша інформація:
1. Згідно декларації за 2016 рік, кандидат отримав подарунок у грошовій формі в розмірі 1 957 500 грн.
2. Згідно з декларацією за 2017 колишня дружина кандидата Стеценко Валентина є громадянкою Російської Федерації.
Також згідно декларації за 2016 рік дочка Стеценко Єлизавета була громадянкою Російської Федерації, проте, у
декларації за 2017 рік значиться громадянкою України.
3. У 2004 році захистив докторську дисертацію у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого

