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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Шевцова Наталія
Володимирівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 84,75
Результати практичного завдання – 77,5
Загальний результат іспиту – 162,25
Остаточний результат – 873,25

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 імені Ярослава Мудрого.
Кар’єра:
2007 – т.ч. – суддя Харківського апеляційного адміністративного суду (з 2008 року обрана на посаду судді безстроково;
суд ліквідований 29.12.2017);
2003-2007 – суддя Люботинського міського суду Харківської області ;
1999-2003 – завідуюча юридичної консультації Адвокатського об’єднання “Харківська обласна колегія адвокатів”
Червонозаводського району міста Харкова;
1998-1999 – юрисконсульт ТОВ “Пушкінське” за сумісництвом ;
1996-1997 – юрисконсульт Дорожньої клінічної лікарні №2;
1996-1999 – керуюча справами, бухгалтер-касир Харківської обласної колегії адвокатів;
1994-1995 – діловод Харківської філії виробничо-комерційної фірми “Тур-С”.
Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2013 рік
Декларація за 2014 рік

Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2010-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
1. Брала участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у
2016-2017 рр, однак отримала менший за мінімально допустимий бал за результатами іспиту (116,75), та вибула з
конкурсу на зайняття посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.
2. За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 11 квітня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про відповідність Шевцової займаній посаді судді.
3. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

