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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Волковицька Наталя
Олександрівна
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 89,25
Результати практичного завдання – 92
Загальний результат іспиту – 176,75
Остаточний результат – 806,25
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата
Волковицької Н.О. на посаду судді Верховного Суду

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:
1988 – Одеський державний університет імені І.І. Мечнікова.

Кар’єра:
2015 – т.ч. – член Вищої ради юстиції (Вищої ради правосуддя).
2004-2015 – суддя Вищого господарського суду України;
1992-2004 – арбітр арбітражного суду Миколаївської області;
травень-червень 1992 – спеціаліст першої категорії арбітражного суду Миколаївської області;
1989-1992 – помічник прокурора Корабельного району м. Миколаєва;
1988-1989 – стажер прокурора Ленінського району м. Миколаєва;
1985-1988 – завідуюча канцелярією прокуратури Центрального району м. Миколаєва;
1983-1985 – секретар-друкарка прокуратури Херсонської області ;
1980-1982 – секретар-друкарка прокуратури Херсонської області.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Волковицький Олександр Олександрович (син) – з 2012 по т.ч. прокурор, старший прокурор відділу ведення Єдиного
реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Прокуратури Миколаївської 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 судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

Додаткова інформація
Інша інформація:
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”.

