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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Юрію Віталійовичу!
До мене, як народного депутата України, звернувся громадянин України
МОРОЗОВ Юрій Юрійович, який з 24.10.1995 року по 22.11.2015 року
проходив військову службу в Службі безпеки України на різних офіцерських
посадах.
В своїй заяві заявник повідомив, що ним отримані документальні
матеріали, які беззаперечно свідчать про те, що генерал-майор Шмітько О.Г.,
який обіймає посаду начальника УСБУ в Запорізькій області з 24.03.2014 року,
не дивлячись на заборони, які стосуються в першу чергу посадовців вищого
рівня, зловживаючи службовим становищем, відкрито порушує Закон України
“Про засади запобігання і протидії корупції”, а саме: Шмітько О.Г. навмисно не
задекларував статки членів своєї сім’ї - своєї дружини Янковської М.А. 1971
року народження, з якою тривалий час перебуває у громадянському шлюбі. Від
шлюбу має сина Якова, 2007 року народження, разом з яким і дружиною
тривалий час проживає за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.
Нижня, буд.45.
Згідно ст.1 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” “Члени сім’ї - … інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним

побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі, які спільно
проживають, але не перебувають у шлюбі”.
У своїй Декларації за 2014 рік, яка була подана Шмітьком О.Г. 20.02.2015
року, як головний документ під час його перевірки, передбаченої Законом
України “Про очищення влади”, він навмисно, надаючи недостовірні дані, ввів
в оману Адміністрацію Президента України, яка проводила зазначену перевірку
з 24.06.2015 року, беручи за основу саме задекларовані ним статками.
Таким чином, генерал-майор Шмітько О.Г., нехтуючи вимогами Закону
України “Про засади запобігання і протидії корупції”, свідомо здійснив
корупційне діяння. Доречи, вказану Декларацію власноруч заповнював не
Шмітько О.Г., а полковник Веселовський Ю.Л. - помічник начальника
Управління УСБУ в Запорізькій області, що також є недопустимим.
Додатково зазначу, що заявник двічі (30.06.2016 року та 30.08.2016 року)
звертався з листом до Генерального прокурора України, де вказував на ці та
інші питання, але розгляд його заяв по суті відверто був проігнорований
співробітниками Головної військової прокуратури ГПУ.
В зв’язку з викладеним вище, керуючись статтею 16 Закону України «Про
статус народного депутата України», прошу Вас, перевірити зазначену
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відповідальності згідно діючого законодавства.
Враховуючи той факт, що фігурантом даної справи є посадовець вищого
рівня, прошу її взяти під особистий контроль.
Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене та
заявника за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська 6 «а», кв. 91 в термін,
встановлений чинним законодавством України.
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