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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Голік Галина Костянтинівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 72,75
Результати практичного завдання – 80,5
Загальний результат іспиту – 153,25
Позиція ГРД – Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність
кандидата Голік Г.К. на посаду судді Верховного Суду
ВИБУЛА З КОНКУРСУЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ.

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:
Львівська комерційна академія.
Кар’єра:
2004 – т.ч. – суддя Березанського міського суду Київської області (з 2010 року обрана на посаду судді безстроково; з
2013 року – заступник голови суду; з 2015 року – голова суду);
1993-1998 – юрисконсульт Переяслав-Хмельницької районної спілки споживчих товариств;
1984-1993 – товарознавець Переяслав-Хмельницької районної спілки споживчих товариств.
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2012-2017 роки:
1. Голік Вадим Вадимович (син) – з 2017 по 2018 був головним державним інспектором Енергетичної митниці ДФС. До
цього часу, з 2014 по 2017 працював на різних посадах у Київській митниці ДФС; з 2013 по 2014 працював у Київській
міжрегіональній митниці Міндоходів; з 2011 по 2013 працював на різних посадах у Київській регіональній митниці
ДМСУ.
2. Голік Ірина Григорівна (невістка) – з 2014 дотепер обіймає посаду головного державного інспектора ДФС України. До
цього часу, з 2013 по 2014 була головним інспектором Міністерства Доходів України; з 2012 по 2013 обіймала посаду
головного інспектора Державної митної служби України; з 2011 по 2012 була головним інспектором Київської
регіональної митниці.

3. Мацера Костянтин Леонідович (племінник) – з 2018 дотепер є співробітником Головного управління
контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економіки СБУ. До цього часу, з 2014 по 2018 працював
співробітником СБУ у Львівській області; з 2012 по 2014 був співробітником СБУ у Волинській 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 2012-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
Згідно з декларацією за 2016 рік, суддя подарувала своїм синам Голіку В.В. та Голіку О.В. грошові кошти у розмірі 150000
грн та 74156 грн відповідно.

