
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  28 квітня 2015 року                                                                         № 4087 
 
Про звернення до Вищої  
кваліфікаційної комісії суддів України 
 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи наявність 
підстав, визначених статтею 92 Закону України “Про судоустрій і статус 
суддів”, для притягнення судді Ленінського районного суду міста 
Кіровограда Плохотніченка Леоніда Івановича до дисциплінарної 
відповідальності та наявність допущених ним порушень під час винесення 
судових рішень, а саме, постанови від 16.04.2015 по справі № 405/8830/14-а, 
ухвали від 25.03.2015 по справі № 405/12295/13-а, ухвали від 10.03.2015 по 
справі № 405/1316/15-а, ухвали від 17.03.2015 по справі                                    
№ 405/1799/15-а, ухвали від 17.03.2015 по справі № 405/1838/15-а, постанови 
від 09.04.2015 по справі № 405/9713/14-а, Кіровоградська міська рада  

 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 Секретарю міської ради Марковському Івану Івановичу забезпечити 
звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зі скаргами 
(заявами) щодо поведінки судді Ленінського районного суду міста 
Кіровограда Плохотніченка Леоніда Івановича під час ухвалення: 
 постанови від 16.04.2015 по справі № 405/8830/14-а за позовом 
Перевозника Анатолія Володимировича до Кіровоградської міської ради, 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, Секретаря міської ради 
про визнання протиправними дій, визнання протиправним та скасування 
розпорядження, рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 
рішення Кіровоградської міської ради, визнання протиправним та скасування 
розпорядження Кіровоградського міського голови, визнання не чинним 
персонального попередження про наступне вивільнення, поновлення на 
посаді, стягнення заробітної плати та моральної шкоди; 
 ухвали про роз'яснення виконання судового рішення від 25.03.2015 по 
справі № 405/12295/13-а за позовом Перевозника Анатолія Володимировича 
до Кіровоградської міської ради, виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради, Секретаря міської ради про стягнення середнього заробітку; 
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 ухвали про забезпечення позову від 10.03.2015 по справі 
№ 405/1316/15-а за позовом Маркова Олександра Валентиновича до 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради про визнання 
протиправним та скасування рішення;  
 ухвали про забезпечення позову від 17.03.2015 по справі                          
№ 405/1799/15-а за позовом Приватного підприємства "Креативна                    
кухня 2" до виконавчого комітету Кіровоградської міської ради про визнання 
протиправним та скасування рішення;   
 ухвали про забезпечення позову від 17.03.2015 по справі                          
№ 405/1838/15-а за позовом фізичної особи-підприємця Марцифєй Олени 
Анатоліївни до виконавчого комітету Кіровоградської міської ради про 
визнання протиправним та скасування рішення;  
 постанови від 09.04.2015 по справі № 405/9713/14-а за позовом 
ПАТ "Автобусний парк" до Кіровоградської міської ради про визнання 
протиправним та скасування рішення.  
  
 
 
Секретар міської ради              І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


