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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Миколаєць Іванна Юріївна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75,75
Результати практичного завдання – 38
Загальний результат іспиту – 113,75
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
Непрозорість статків
У декларації за 2015 рік зазначено про легковий автомобіль Lexus RX450H (2012 р.в.), право користування яким набуто
01.02.2013. Однак, у декларації за 2014 рік таких відомостей немає.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду
наявність інформації з достовірних відкритих джерел про суттєві розбіжності між відомостями про майно при порівнянні
декларацій є індикатором, який може свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя
задекларованим доходам та прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка.
Кар’єра:
2006 – по т.ч. – суддя Святошинського районного суду м. Києва (2011 – обрана на посаду судді Святошинського
районного суду м. Києва безстроково)
1987 – 2005 – служба в органах внутрішніх справ та податкової міліції ДПА України (старший оперуповноважений,
старший оперуповноважений в особливо важливих справах, заступник начальника управління по забезпеченню
оперативно-правового супроводу матеріалів державної податкової служби в судових установах),

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 2013-2018 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 11 вересня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Миколаєць займаній посаді судді.

