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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Рябішин Андрій Олександрович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 77,25
Результати практичного завдання – 70
Загальний результат іспиту – 147,25
Остаточний результат – 656,25
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата
Рябішина А.О. на посаду судді Верховного Суду
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
Як зазначає портал “Останній Бастіон”, суддя Рябішин А.О. у складі колегії залишив без змін рішення Октябрського
районного суду міста Полтави у справі громадянина В.Вергелеса, який нібито був посередником у корупційних
відносинах між підприємцями та владою на Полтавщині та якого було затримано при отриманні хабара у розмірі 67
тис.грн. Рішенням Октябрського районного суду міста Полтави вказаного посередника звільнено від відбування
покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки, призначено штраф у розмірі 5 тис. грн та не застосовано
конфіскацію майна.
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:
1994 – Українська державна юридична академія.

Кар’єра:
2013 – т.ч. – суддя Полтавського апеляційного суду (до 2018 року – апеляційний суд Полтавської області; з 2013 по 2017
рр. був головою суду);
1999-2013 – суддя Полтавського районного суду Полтавської області (з 2002 року – голова суду).

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків за 2013-2017 роки:
1. Стрілець (Рябішина) Ганна Андріївна (донька) – з 2013 року по теперішній час обіймає посаду провідного спеціаліста
та помічника судді в Полтавському окружному адміністративному суді; до цього часу з 2009 року працювала
секретарем суду та помічником судді у Апеляційному суді Полтавської 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 за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Участь в інших конкурсах:
Брав участь у конкурсі на зайняття посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у 2016-2017
рр, однак за результатами кваліфікаційного оцінювання набрав 515 балів, що не дозволило йому увійти до списку 30
суддів, рекомендованих на призначення на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.
У 2018 році був кандидатом до складу Вищої ради правосуддя від З’їзду суддів України.

