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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Гінда Оксана Миколаївна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 65,25
Результати практичного завдання – 76,5
Загальний результат іспиту – 141,75
Остаточний результат – 707,75
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:
1996 – Львівський державний університет імені Івана Франка.

Кар’єра:
2018 – т.ч. – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суд;
2011-2018 – суддя Львівського апеляційного адміністративного суду;
2001-2011 – суддя Франківського районного суду міста Львова (з 2006 обрана безстроково);
1995-2001 – консультант Галицького районного суду м. Львова;
1989-1995 – секретар судових засідань Галицького районного суду м. Львова;
1988-1989 – діловод Ленінського районного народного суду м. Львова.
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 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
1) Як зазначається на сайті “Громадське.Волинь”, суддя Гінда була у складі колегії суддів, яка постановила ухвалу про
залишення без задоволення апеляційної скарги кандидата у народні депутати по округу №22 (м Луцьк) Ігоря Рицка до 4
спеціальних дільниць та ОВК цього округу про визнання голосування на цих дільницях недійсним. Позов кандидата Ігоря
Рицка був спрямований до окружної виборчої комісії округу №22 та дільничних комісій спеціальних виборчих дільниць
№ 071104 (Волинський обласний наркологічний диспансер), 071101 (Волинська обласна клінічна лікарня), 071097
(Волинське обласне територіальне медичне протитуберкульозне об’єднання) та 071096 (Волинський обласний
онкологічний диспансер) про визнання голосування на них недійсним. Предметом позову стало те, що на спеціальних
дільницях нібито видавали бюлетені для голосування в одномандатному окрузі людям, що не мають прописки на
території Луцька. Йдеться, наприклад, про пацієнтів медичних закладів, які в Луцьку перебувають лише на лікуванні.
Волинський окружний адміністративний суд відмовив Ігорю Рицку у задоволенні позову, рішення підтримано апеляцією.

2) За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 22 травня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Гінди О.М. Займаній посаді судді.

