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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Навроцька Юлія Вячеславівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 80,25
Результати практичного завдання – 76,5
Загальний результат іспиту – 156,75
Остаточний результат – 705,75
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:
Львівський національний університет імені Івана Франка.

Кар’єра:
2017-т.ч. – державний експерт у Міністерстві юстиції України;
2008-2018 – викладач, доцент кафедри Львівського державного університету внутрішніх справ;
2004-2017 – працювала на різних посадах (аспірант, асистент, доцент кафедри) у Львівському національному
університеті імені Івана Франка.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Назар Петро Володимирович (чоловік) – з 2012 по 2015 працював на різних посадах (міліціонер, помічник чергового,
інспектор патрульної служби, помічник оперуповноваженого) в органах внутрішніх справ України;
2. Навроцький Вячеслав Олександрович (батько) – з 1998 по т.ч. має право на здійснення адвокатської діяльності;

Офіційні документи щодо кандидата:

Досьє
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
1. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
2. Згідно з декларацією за 2017 рік, кандидат отримала подарунок у грошовій формі в розмірі 150 000 грн.
3. Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки, чоловік кандидата Назар Петро Володимирович
є учасником бойових дій, у 2014 році проходив службу в зоні АТО.

