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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Коросташова Ірина Миколаївна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 69
Результати практичного завдання – 31
Загальний результат іспиту – 100
ВИБУЛА 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:
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

Кар’єра:
2013 – т.ч. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін (до 2014 року – кафедри кримінально-правових
дисциплін та оперативно-розшукової діяльності) Університету митної справи та фінансів (до 2015 року – Академії митної
служби України);
червень – жовтень 2013 – головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу Дніпропетровської митниці
Міндоходів;
2012-2013 – головний-спеціаліст юрисконсульт відділу правового забезпечення Дніпропетровської митниці Міндоходів;
2002-2012 – головний інспектор сектору з питань захисту прав інтелектуальної власності Дніпропетровської митниці (до
2005 року – Дніпропетровської регіональної митниці);
2001-2002 – головний інспектор митного поста “Аеропорт” Дніпропетровської регіональної митниці;
2000-2001 – головний інспектор відділу організації митного контролю Дніпропетровської регіональної митниці;
1997-2000 – старший інспектор Дніпропетровської регіональної митниці;
1995-1997 – інспектор, провідний інспектор Дніпропетровського територіального митного управління;
1991-1995 – судовий виконавець при Красногвардійському районному суді м. Дніпропетровська;

1990-1991 – секретар судового засідання Ленінського районного народного суду м. Дніпропетровська;
1989-1990 – секретар Ленінського районного народного суду м. Дніпропетровська.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті законодавства Верховної Ради України.

