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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Ступаков Олександр
Анатолійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75,75
Результати практичного завдання – 47
Загальний результат іспиту – 122,75
ВИБУВ 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 деклараціях за 2015, 2016 і 2017 роки зазначено, що на праві користування з 2011 року у судді та його дружини
перебуває легковий автомобіль SsangYong RX270XVT. Проте, у деклараціях за 2013 і 2014 роки відомості про вказане
майно відсутні.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду неповнота даних в
декларації, наявність суттєвих розбіжностей між відомостями про майно при порівнянні декларацій є індикаторами, які
можуть свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та
прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова.

Кар’єра:
1997 – т.ч. – має право на зайняття адвокатською діяльністю;
2003–2016 – суддя Апеляційного суду Одеської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково);
1998-2003 – суддя Білгород-Дністровського районного суду Одеської області;
1997-1998 – адвокат адвокатського об’єднання “Одеська обласна колегія адвокатів”;
1995-1997 – стажист судді Білгород-Дністровського міського суду;
1993-1995 – юрист українсько-американського спільного підприємства “Ферри”.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Ступакова Інна Гаврилівна (дружина) – з 2018 дотепер обіймає посаду судді П’ятого апеляційного адміністративного
суду. До цього часу, з 2009 по 2018 була суддею Одеського апеляційного адміністративного суду; з 2004 по 2009 була
суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області; з 2002 по 2004 була суддею БілгородДністровського міського суду Одеської області.

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 кандидата за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2017 рік

