+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Воронцова Світлана Вікторівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 78
Результати практичного завдання – 63,5
Загальний результат іспиту – 141,5
Остаточний результат – 715,5
ВИБУЛА 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
Згідно із декларацією за 2013 рік відсутні відомості про наявність у судді чи її родини права власності чи права
користування на нерухоме майно, у якому можна постійно проживати.
Законодавство зобов’язує декларувати об’єкти нерухомості, що належать судді та членам сім’ї на праві приватної
власності або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування. Таким чином, суддя мала би задекларувати
житло, у якому проживає (користується) на будь-яких підставах.
У декларації за 2015 рік вказані відомості про набуте у 1993 році право користування квартирою 43,70 кв.м. Однак, у
декларації за 2013 рік такі відомості відсутні.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду неповнота даних в
декларації, наявність суттєвих розбіжностей між відомостями про майно при порівнянні декларацій є індикаторами, які
можуть свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та
прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
1991 – Українська юридична академія ім. Ф.Е. Дзержинського (спеціаліст).

Кар’єра:
2011–2016 – суддя Апеляційного суду Чернігівської області;
2001-2011 – суддя Деснянського районного суду м. Чернігова;
1999-2001 – старший помічник прокурора прокуратури м. Чернігова;

1992-1999 – помічник прокурора прокуратури м. Чернігова.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Сорокіна (Воронцова) Анастасія Олексіївна (дочка) – з 2016 по теперішній час працює помічником судді Деснянського
районного суду міста Чернігова.
2. Сорокін Ерік Ігорович (зять) – з 2015 по т.ч. працює старшим інспектором прикордонної служби першого відділення
інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби “Добрянка”.
Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2013 рік
Декларація за 2014 рік
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
Рішення Вищої ради юстиції “Про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення Воронцової С.В. з посади
судді апеляційного суду Чернігівської області у зв’язку з поданням заяви про відставку”

