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Рішення
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Чистика Андрія Олеговича
Проаналізувавши інформацію про адвоката Чистика Андрія Олеговича (далі –
Кандидат), а також пояснення від Кандидата, що надійшли до Громадської ради
доброчесності 11.02.2019 в рамках забезпечення права на відповідь, Громадська рада
доброчесності вирішила викласти Рішення про надання Вищій кваліфікаційній комісії
суддів України інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду Чистика
Андрія Олеговича, яке було затверджене 10.01.2019, в новій редакції.
1. Відповідно до даних досьє, Кандидат не отримував жодних доходів протягом
2013-2015 років. При цьому, за даними того ж досьє, він здійснював
індивідуальну адвокатську діяльність у вказаний період. Громадська рада
доброчесності враховує той факт, що з 06.07.2005 по 23.02.2018 органом
податкової звітності Кандидата була державна податкова інспекція у
Київському районі міста Донецька, проте відсутність доходів у досьє за
вказаний період потребує пояснень. Крім того, згідно з щорічними
деклараціями Кандидата, його дохід від зайняття незалежною професійною
діяльністю у 2016 році становив 20 564 грн, а у 2017 році - 18 563 грн. У зв’язку
із цим виникло запитання щодо джерел витрат на забезпечення проживання,
звичайних побутових потреб, харчування та відпочинку Кандидата протягом
2013-2017 років.
У своїх поясненнях Кандидат зазначив, що в 2013 році надавав безоплатну
вторинну правову допомогу на підставі контракту з Донецьким обласним
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. У зв’язку із
відсутністю узгодженої позиції щодо порядку застосування формули
розрахунків за виконання доручень, фактично здійснюючи безоплатну вторинну
правову допомогу у 2013 році, доходів за виконану роботу Кандидат не
отримав. У зв’язку із загостренням ситуації у місті Донецьку, захопленням

органів влади збройними формуваннями, припиненням роботи державних
органів та переїздом до м.Полтави в жовтні 2014 року не мав можливості
достатньо часу приділяти професійній діяльності шляхом участі у судових
справах. Адвокатську діяльність у 2014-2015 роках не зупиняв, надаючи з
метою підтримки рівня своїх професійних знань юридичну допомогу шляхом
надання роз’яснень та консультацій, але на безоплатній основі. Джерелом
витрат на забезпечення проживання, звичайних побутових потреб та харчування
у період з 2013 по 2016 рік включно, крім доходів Кандидата у розмірі 39 127
грн, була заробітна плата його сестри. Будь-яких витрат на відпочинок
Кандидат та члени його родини не несли, оскільки не здійснювали таких
поїздок, ані в межах території України, ані поза межі України.
Громадська рада доброчесності враховує пояснення Кандидата, надані в межах
забезпечення права на відповідь як такі, що лише частково обгрунтовують
зазначені обставини.
2. Відповідно до даних порталу sud.ua, Кандидат був членом Соціалістичної партії
України у 2005–2006 роках та партії Регіонів — з 2006 по 2012 рік. З 7.11.2012
відношення до жодної політичної партії не має. Був кандидатом у депутати
Київської районної у Донецьку ради на виборах 2006 року. Не був обраний.
У своїх поясненнях Кандидат зазначив, що і з Соціалістичною партією України,
і з Партією Регіонів його пов’язувала виключно можливіст надання правової
допомоги простим громадянам через функціонування громадських приймалень
відповідних партій. Будь-якої іншої участі в діяльності партій він не приймав,
окрім балотування у депутати Київської районної у Донецьку ради на виборах
2006 року від Соціалістичної партії України.
Громадська рада доброчесності враховує пояснення Кандидата, надані в межах
забезпечення права на відповідь, проте вважає, що інформація про участь
Кандидата у політичній діяльності є такою, що характеризує Кандидата та може
бути використана під час його оцінювання.
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою рішення)
12.02.2019 Громадська рада доброчесності затвердила нову редакцію рішення про
надання інформації 14-ма голосами з 20 голосів членів Ради.
У голосуванні взяли участь 14 членів:
1) Валько Вадим
2) Воробйов Євген
3) Куйбіда Роман
4) Марчук Антон
5) Маселко Роман
6) Мєлких Едуард
7) Остапенко Дмитро
8) Соколенко Наталя
9) Середа Максим
10) Смалюк Роман
11) Стригун Дмитро
12) Сухоставець Роман
13) Чижик Галина
14) Шепель Тарас
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