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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Дорошенко Наталія Олексіївна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 79,5
Результати практичного завдання – 75,5
Загальний результат іспиту – 155
Остаточний результат – 758
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
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:
Українська державна юридична академія.

Кар’єра:
2010 – т.ч. – суддя Рівненського окружного адміністративного суду (з 2017 року обрана на посаду судді безстроково);
2002-2006 – юрисконсульт на підприємстві;
1999-2010 – адвокатська діяльність;
1996-1999 – слідчий в особливо важливих справах слідчої частини відділу по розслідуванню злочинів, скоєних
організованими групами УМВС України в Рівненській області;
1995-1996 – начальник відділення по розслідуванню злочинів у сфері економіки слідчого відділу Рівненського міського
управління УМВС України в Рівненській області;
1994-1995 – слідчий слідчого відділу Рівненського міського управління УМВС України в Рівненській області;
1992-1994 – слідчий слідчого відділення відділу внутрішніх справ УВС Ровенського облвиконкому м. Рівне;
1986-1992 – робота на посадах друкарки, секретаря-стенографіста, друкарки 1-ої категорії управління внутрішніх справ
Ровенського облвиконкому м. Рівне.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Малиновський Олексій Олександрович (племінник) – з січня по березень 2016 є поліцейським патрульної поліції
Головного управління Національної поліції в Рівненській області;
2. Жук Павло Володимирович (двоюрідний брат) – з 2015 по т.ч. є депутатом Рівненської районної ради Рівненської
області; з 2007 по 2014 був заступником голови Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області.

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
Додаткова інформація
Інша інформація:
За інформацією сайту “Рівне вечірнє”, у 2015 році Наталія Дорошенко у складі суддівської колегії Рівненського
окружного адміністративного суду розглядала справу про оскарження рішення УМВС про звільнення екс-начальника
обласного ДАІ Миколи Слободенюка за станом здоров’я.

