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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Манюк Петро Теодорович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 76,5
Результати практичного завдання – 82,5
Загальний результат іспиту – 159
Остаточний результат – 721
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
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:
1997 – Львівський державний університет імені І. Франка

Кар’єра:
2002 – т.ч. – суддя Господарського суду Львівської області (з 2005 по 2014 – заступник голови суду, з 2009 року обраний
на посаду судді безстроково);
2000-2002 – завідувач юридичного відділу апарату виконавчого комітету Львівської міської ради;
1999-2000 – начальник юридичного відділу департаменту організаційного та інформаційного забезпечення Львівської
міської ради;
1997-1999 – юрисконсульт, головний спеціаліст департаменту організаційного та інформаційного забезпечення
Львівської міської ради;
1996-1997 – юрист І категорії Франківської районної адміністрації Львівської міської ради.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Манюк Галина Василівна (дружина) – з 2013 року працює головним спеціалістом Львівського регіонального
відділення Національної школи суддів України;

2. Манюк Іван Теодорович (брат) – з 2017 року працює начальником групи відділу освіти, молоді та спорту Підгаєцької
районної державної адміністрації Тернопільської області.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
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 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у 2016-2017
рр, однак за результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 541,42 бали, що не дозволило йому увійти до списку 30
суддів, рекомендованих на призначення на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Інша інформація:
1. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС
України;
2. Згідно з досьє, у 2015 та 2018 рр. кандидат притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил
дорожнього руху.

