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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Тарасишина Оксана Миколаївна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75
Результати практичного завдання – 77,5
Загальний результат іспиту – 152,5
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата
Тарасишиної О.М. на посаду судді Верховного Суду
ВИБУЛА З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

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
Причетність до ухвалення сумнівних рішень
Як повідомляє портал “368.media”, суддя Тарасишина відновила на роботі скандального прокурора Котовської
міжрайонної прокуратури Юрія Коджебаша, якого було звільнено у зв’язку із реорганізацією органів прокуратури та
скороченням. Як зазначено у матеріалі, Юрій Коджебаш не приймав участі у тестуванні при конкурсі на посаду прокурора
новоствореної Котовської місцевої прокуратури.
У подальшому це рішення було скасоване Одеським апеляційним адміністративним судом, позицію якого підтверджено
Верховним Судом.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду можливість
виникнення у стороннього поінформованого спостерігача обгрунтованих сумнівів у дотриманні суддею принципів
справедливості, об’єктивності та неупередженості при прийнятті суспільно важливого судового рішення може свідчити
про порушення кандидатом критерію щодо непричетності до ухвалення сумнівних рішень.
Непрозорість статків
Згідно із декларацією за 2014 рік відсутні відомості про наявність у судді чи її родини права власності чи права
користування на нерухоме майно, у якому можна постійно проживати. Законодавство зобов’язує декларувати об’єкти
нерухомості, що належать судді та членам його сім’ї на праві приватної власності або знаходяться у них в оренді чи на
іншому праві користування. Таким чином, суддя мав би задекларувати житло, у якому він проживає (користується) на
будь-яких підставах.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду наявність інформації з
достовірних відкритих джерел про ознаки приховування статків кандидата чи родичів є індикатором, який може
свідчити про порушення кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та прозорості
статків.

Біографічна довідка
Освіта:
Одеська національна юридична академія.

Кар’єра:
2009-т.ч. – суддя Одеського окружного адміністративного суду (у 2015 році була обрана на посаду судді безстроково);
2010-2015 – доцент Одеської юридичної академії за сумісництвом;
2009-2010 – доцент національної Одеської юридичної академії ;
2006-2008 – асистент кафедри Одеської національної юридичної академії ;
2005-2009 – начальник юридичного відділу управління екологічної безпеки Одеської міської ради;
2005-2006 – асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів Одеської національної юридичної академії
за сумісництвом;
серпень-грудень 2005 – головний спеціаліст відділу погоджень управління екологічної безпеки Одеської міської ради;
лютий-березень 2005 – заступник генерального директора ТОВ “МІБС Тревел”;
2004-2005 – заступник начальника контрольно-аналітичного відділу Вищої ради юстиції;
2002-2004 – провідний спеціаліст контрольно-аналітичного відділу Вищої ради юстиції;
липень-листопад 2002 – лаборант юридичної клініки Одеської національної юридичної академії.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Назарець Богдан Миколайович (двоюрідний брат чоловіка) – з 2015 року працює в головному управлінні національної
поліції в Одеській області ( начальник відділу, заступник начальника). З 2003 по 2015 працював слідчим головного
управління міністерства внутрішніх справ України.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2013 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 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брала участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у 20162017 рр, однак отримала менший за мінімально допустимий бал для анонімного письмового тестування (58,5 балів).
Інша інформація:
1. У 2002-2007 роках була помічником на громадських засадах народного депутата IV-V скликаннях Верховної Ради
України від Партії регіонів Сергія Ківалова.
2. Захистила кандидатську дисертацію в Одеській національній юридичній академії.

