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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Буцмак Юрій Євгенович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 81
Результати практичного завдання – 36,5
Загальний результат іспиту – 117,5
ВИБУВ З КОНКУРСУ

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:
Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського.
Кар’єра:
2014 – т.ч. – Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
2009-2014 – Гагарінського районного суду міста Севастополя (2012 – обраний безстроково).
2007-2009 – суддя Кіровського районного суду Автономної Республіки Крим
2002-2009 – прокурор Прокуратури Балаклавського району м. Севастополя.
2001-2002 – перший заступник прокурора, прокурор відділу підтримання державного обвинувачення в судах
Прокуратури м. Севастополя.
2000-2001 – старший прокурор відділу роботи з кадрами Генеральної прокуратури України.
січень – листопад 2000 – начальник відділу роботи з кадрами Прокуратури Черкаської області.
1999-2000 – старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами по боротьбі з організованою
злочинністю Прокуратури Черкаської області.
1996-1999 – прокурор Прокуратури Шполянського району Черкаської області.
1989-1996 – помічник прокурора області, прокурор, старший прокурор відділу, старший помічник прокурора області,
начальник відділу нагляду за додержанням законів про права неповнолітніх, начальник відділу нагляду за додержанням
законів органами дізнання і слідчими внутрішніх справ слідчого управління Прокуратури Черкаської області.

1988-1989 – помічник, старший помічник прокурора району Прокуратури Сосновського району.
1987-1988 – слідчий Прокуратури Кам’янського району Черкаської області.
1986-1987 – юрисконсульт Чигиринського районного агропромислового об’єднання.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Буцмак Артем Юрійович (син) – червень 2016 – т.ч. прокурор відділу забезпечення представництва в суді управління
представництва інтересів громадянина або держави в суді Прокуратури Київської області. До цього, з квітня 2015 року
по червень 2016 обіймав посаду прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням
територіальними органами Національної поліції та підтримання державного обвинувачення Прокуратури Київської
області. До цього, з березня 2014 по квітень 2015 працював на посаді прокурора Васильківської міжрайонної
прокуратури Київської області. З серпня 2012 по березень 2014 обіймав посаду прокурора Прокуратури Ленінського
району м. Севастополя.
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 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

