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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Мельничук Наталія Олексіївна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 72
Результати практичного завдання – 40
Загальний результат іспиту – 112
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 інформації інформації, яка б прямо чи опосередковано свідчила про порушення кандидатом
критеріїв доброчесності відповідно до методології ЧЕСНО. Фільтруй суд! знайдено не було.
Біографічна довідка
Освіта:
2002 – Київський університет права Національної академії наук України.

Кар’єра:
2012 – т.ч. – доцент, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2003 – 2012 – працювала викладачем без наукового ступеня, доцентом Київського університету права НАН України;
2000 – 2003 – помічник юрисконсульта у ТОВ “Юридичний консалтинговий”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Бобровник Олександр Вікторович (колишній чоловік) – з 2007 по 2018 суддя Солом’янського районного суду міста
Києва.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки

Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брала участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у 2016-2017 рр,
однак вибула з конкурсу, отримавши менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту.

Інша інформація:
1. У 2015 році балотувалася на київських місцевих виборах від партії “Батьківщина”, безпартійна.
2. Згідно декларації за 2017 рік, Мельничук М.О. отримала подарунок в негрошовій формі вартістю 103 грн.
3. Захистила кандидатську дисертацію у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.
4. У році 2013 захистила докторську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

