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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Леонтович Андрій Миколайович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 87,75
Результати практичного завдання – 86,5
Загальний результат іспиту – 174,25
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Леонтовича А.М.
Остаточний результат – 745,25
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ

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
За інформацією з реєстру судових рішень суддя Леонтович ухвалив постанову, якою обмежив право на мирне зібрання
Бородянській районній партійній організації «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» шляхом заборони встановлення
наметів для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 16 грудня 2011 року в смт. Бородянка. При цьому
забороняючи мирні зібрання, суд послався на указ Президії Верховної Ради СРСР “Про порядок організації і проведення
зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР” від 28 липня 1988 року, хоча його положення очевидно
суперечили Конституції України.
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.
Біографічна довідка
Освіта:
1988 – Київський університет ім. Тараса Шевченка.

Кар’єра:
2010 – т.ч. – суддя Київського окружного адміністративного суду (з 2018 року обіймає посаду судді безстроково);
2006-2010 – помічник головного директора, начальник юридичного відділу КП “Редакція газети “Вечірній Київ”;

2001-2006 – помічник директора КП “Редакція газети “Вечірній Київ”;
1999-2006 – завідуючий відділом правових питань ТОВ “Редакція газети “Столиця”;
1994-1995 – адвокат ТОВ “Віллар”;
1993-1994 – старший помічник прокурора Мінського району Прокуратури міста Києва;
1989-1993 – помічник прокурора Мінського району Прокуратури міста Києва;
1988-1989 – стажер прокуратури Мінського району.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Леонтович Максим Андрійович (син) – з 2017 року по теперішній час обіймає посаду провідного спеціаліста відділу у
Вищій раді правосуддя. З 2016 по 2017 рік працював головним спеціалістом відділу у Вищій раді правосуддя. З 2011
по 2016 обіймав різні посади у Вищій раді юстиції (головний спеціаліст відділу, помічник секретаря, помічник
заступника).
2. Леонтович Олексій Андрійович (син) – 3 2014 по 2015 рік працював стажистом на посаді прокурора прокуратури
Миколаївського району Одеської області.
3. Леонтович Катерина Григорівна (сестра) – з 2006 по 2016 рік обіймала посаду судді Вищого адміністративного суду
України.
4. Заєць Тарас Олександрович (племінник) – з 2012 року по теперішній час працює суддею Святошинського районного
суду міста Києва.
5. Заєць Олеся Олександрівна (племінниця) – в 2015 році обіймала посаду головного спеціаліста відділу з питань
інституційного розвитку суду в Вищому адміністративному суді України, до цього часу з 2014 року працювала
головним спеціалістом у Генеральній прокуратурі України.

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 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації щодо кандидата на посаду судді
Верховного Суду Леонтовича Андрія Миколайовича
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
1. Брав участь в конкурсі на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, однак за
результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 664 бали, що не дозволило йому увійти до списку 30 суддів,
рекомендованих на призначення на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.
2. Був кандидатом на посаду судді Конституційного Суду України.
Інша інформація:
Згідно з інформацією, яка була надана Громадською радою доброчесності, у 2012 році колишня дружина судді придбала
дві квартири площею 79,1 та 113,5 кв.м. Згідно з досьє судді Леонтовича у 2012 році шлюб було розірвано.

