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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Єленіна Жанна Миколаївна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 78
Результати практичного завдання – 64,5
Загальний результат іспиту – 142,5
Остаточний результат – 735,5

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
Неетична поведінка
Згідно з декларацією за 2015 рік, суддя з 2010 користувалася квартирою площею 87,6 кв.м, яка належала Солом’янській
районній у місті Києві державній адміністрації. Однак, як зазначається у майновій декларації за 2016 рік, суддя Єленіна у
2016 році набула у власність квартиру з такою ж площею. Це може свідчити про те, що у такий спосіб було
унеможливлено передачу Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією вищевказаної квартири
соціально вразливим верствам населення або іншим особам, які потребуватимуть у майбутньому вказаної квартири
через виконання службових обов’язків.

Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду наявність інформації з
достовірних відкритих джерел про можливе використання свого становища в особистих цілях є індикатором, який може
свідчити про порушення кандидатом критерію дотримання норм професійної етики.
Біографічна довідка
Освіта:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кар’єра:
вересень 2018 – т. ч. – суддя апеляційного суду міста Києва;
2010 – 2018 – суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
2002 – 2010 – суддя Апеляційного суду міста Києва;
2001 – 2002 – суддя Солом’янського районного суду;
1997 – 2001 – суддя Жовтневого районного суду міста Києва;

1994 – 1997 – консультант відділу Верховного Суду України;
1993 – 1994 – заступник начальника самостійного відділу ЗАГСу;
1992 – 1993 – заступник завідувача відділу ЗАГС Печерська районного адміністрація;
1984 – 1992 – працювала на різних посадах (інспектор, заступник начальника, начальник відділу) в Об’єднаному центр
по нарахуванню і виплаті пенсій та допомоги м. Києва та Київської області.

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 за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо кандидата
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брала участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у 20162017 рр, однак за результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 562,25 балів, що не дозволило їй увійти до списку
30 суддів, рекомендованих на призначення на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Інша інформація:
Як вказано у рішенні Громадської ради доброчесності, Жанна Єленіна в складі колегії винесла рішення, яким до 10 років
позбавлення волі було засуджено Чернишенка Ю.С., обвинуваченого у продажі людей в рабство. Як зазначається у
рішенні Громадської ради доброчесності, колегія суддів, до якої входила суддя Єленіна, проігнорувала процесуальні
порушення, що їх допустив суд Апеляційної інстанції при розгляді зазначеної справи. У 2016 році Чернишенко Ю.С. був
помилуваний.

