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Вих. №>\СЙцВЇд і і і \ о 12016р.

Г олові
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
пану Козьякову Сергію Ю рійовичу

Біографічна довідка кандидата до складу Громадської ради доброчесності
У відповідності до частини тринадцятої статті 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
надаємо Вам біографічну довідку кандидата до складу Громадської ради доброчесності пана
СУХОСТАВЦЯ Романа Миколайовича.
Ім’я: Сухоставець Роман М иколайович
Дата народження:
Місце народження:
Професія: юрист, керівник проектів
Громадянство: України
Освіта: вищ а юридична, вищ а економічна
• Національний банк України, Українська академія банківської справи (Суми, Україна); рік
закінчення 2010; юридичний факультет, спеціаліст, кваліфікація - юрист.
• Сумський національний аграрний університет (Суми, Україна); рік закінчення 2002;
юридичний факультет, мол. спеціаліст, кваліфікація - юрист.
• Сумський національний аграрний університет (Суми, Україна); рік закінчення 2004;
економічний факультет, спеціаліст, кваліфікація - економіст організатор.
Володіння мовами: українська (вільно), англійська (розмовна)
Прийняття Присяги державного службовця: немає
Ранг державного службовця: немає
Категорія посади державної служби: немає
Загальний стаж роботи: 13 років
Стаж державної служби: немає
Стягнення: немає
Трудова діяльність:
Вересень 2015 року - Травень 2016 року
Керівник проекту «Очищення судової влади: просвітницька кампанія, апробація методики
незалежного оцінювання роботи судців громадськими організаціями» реалізованого СОМГО
«Європейський вимір» (м. Суми) за підтримки проекту 168АГО «Справедливе правосуддя»
Квітень 2014 року - Березень 2015 року
служба в Збройних силах України, Відділ оперативний та ТерО Сумського ОВК, в т.ч. виконання
задач в зоні проведення АТО (смт. Марківка, смт. Мілове Луганської обл.)
Липень 2013 року - Березень 2014 року
директор Сумської філії ПрАТ "Акціонерна Страхова компанія "ШГО Україна"
Серпень 2012 року - Березень 2015 року
приватний підприємець: надання юридичних послуг, організація та проведення командобудівних
заходів та тренінгів
Грудень 2007 року - Серпень 2012 року
Керівник Сумського Регіонального офісу Страхової компанії "ПЗУ Україна"
Серпень 2004 року - Червень 2007 року
юрист, спеціаліст відділу, начальник відділу корпоративного управління ТОВ «Епл менеджмент»

Додаткова Інформація
Червень 2016 року - Ж овтень 2016 року
Участь в міжнародних робочих групах спільного проекту Ради Європи та країн Східного
партнерства «Регіональний діалог з питань судової реформи»
Серпень - Ж овтень 2016 року
Участь в волонтерських гуманітарних місіях в зоні проведення АТО (смт. Зайцеве, м. Покровськ, м.
Мар'їнка Донецької області)
Квітень 2015 року - Вересень 2015 року
Юридична підтримка військовослужбовців, призваних по Указу Президента «Про проведення
часткової мобілізації» та звільнених в запас
Фахова участь в публічних заходах, тренінгах, семінарах протягом 2015-2016 рр., зокрема:
• член міжнародної робочої групи спільного проекту Ради Європи та країн Східного партнерства:
Регіональний діалог з питань судової реформи, (червень 2016 року м. Кишинів, Республіка
Молдова, вересень 2016 року м. Страсбург, Республіка Франція);
• міжнародний семінар з моніторингу судових засідань (ОЗСЕ ОШсе ґог Бетосгаїтс ІпзііШіош
апсі Нитап Кі§М5 (СЮІНК), освітня програма Н итап КщЬіз Ноизе ПеСтогк для юристів та
адвокатів);
• круглий стіл «Комунікація громадськості та судів на регіональному рівні:формування спільного
бачення» (Регіональний центр комунікації громадськості з судами);
• аналітична програма «РгоСУД: топ-тема»: можливості та інструменти громадського контролю
за діяльністю судової влади» (Регіональний центр комунікації громадськості з судами);
• круглий стіл «Презентація та обговорення результатів проекту “Дослідження якості роботи
судів Сумської області з використанням карток громадянського звітування» (Професійна ліга
соціальних працівників Сумщини);
• круглий стіл “Регулярне оцінювання суддів в Україні як спосіб виявлення індивідуальних
потреб судді щодо вдосконалення, стимулювання його до підтримання кваліфікації на
належному рівні та професійного зростання” (Національна школа судців України, Вища
кваліфікаційна комісія суддів України);
• форум "Правосуддя та громадянське суспільство: розбудова партнерства з метою посилення
довіри громадськості" (Проект ШАГО «Справедливе правосуддя», проект «Гарантування
дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» Координатора проектів ОБСЄ в Україні);
• дискусія «Захист верховенства права - обов’язок судді» (Проект ШАГО «Справедливе
правосуддя»);
• тренінг «Підвищення фахового рівня громадських об’єднань у сфері моніторингу процесу
люстрації та перевірки державних службовців і суддів на прикладі застосування інституту
кваліфікаційного оцінювання як механізму оцінки професійного рівня суддів» (МГО
«Універсальна екзаменаційна мережа»);
• тренінг «Правові основи, засоби та методи проведення незалежного оцінювання роботи суддів
громадськими об’єднаннями» (СОМГО «Європейський вимір);
Наявність рішень суду про вщнання недієздатними або обмежено дієздатними: немає
Наявність судимості, не погашейо) або не знятої в установленому законом порядку: немає
Наявність адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією:
немає
Членство в політичних партіях: немає ’\ / ч\
Засвідчення: Я, що нижче підписався, засв ід ч у ю ^ о д Ю ц д о щ ш і^ ч н о відображають мою
кваліфікацію, досвід роботи та мої особисті якості
_________ Р.М. Сухоставець

Керівник організації
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С.І. Запара

