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Причетність до корупційних дій
Народний депутат Смітюх Григорій Євдокимович з 16 жовтня 2003 року до 21 вересня 2004 року займав посаду заступника керівника Державного
управління справами (ДУС). Розпорядженням Кабінету Міністрів від 6 квітня 2000 року в управління ДУС були передані будівлі в м. Київ за адресами вул.
Липська 10 та вул. Інститутська 18. У 2001 році ДУС надала права "Міжнародній компанії "Антарес" на ведення "спільних справ стосовно реконструкці
будинку по вул. Липській". У 2006 році земельні ділянки під зазначеними будинками були відчужені на користь "Міжнародної компанії "Антарес". При
цьому за деякими оцінками ціна землі була значно заниженою. Смітюх Григорій Євдокимович з 2005 року працював директором "Міжнародної компанії
"Антарес". У будівлі за адресою м. Київ, вул. Липська 10, розмістився штаб Партії регіонів, за списком якої був обраний народний депутат Смітюх Григорій
Євдокимович. Див. також журналістське розслідування газети "Дело" та Української правди.
Крім того, у 2004 році ДУС передало Базу відпочинку Кабінету Міністрів площею 11,9 га за 33 тис. гривень колективу забудовників "Південний", серед
засновників якого є дружина Смітюха Г.Є. – Ірина Смітюх. У цей час Смітюх Григорій Євдокимович займав посаду заступника керівника ДУС.
Також, за інформацією Громадянської мережі ОПОРА, Смітюх Григорій Євдокимович 22 вересня 2012 року взяв участь у відкритті новозбудованого
фрагменту дороги у Шацькому районі Волинської області. Згідно з повідомленням, на заході місцевої влади були присутні прапори Партії Регіонів, а сам
пан Смітюх нібито закликав присутніх голосувати за згадану партію. Також Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про факти підкупу виборців у
Ратнівському районі Волинської області.
Зазначена інформація не є підтвердженням вини народного депутата Смітюха Григорій Євдокимович у вчиненні правопорушення, але дає вагомі
підстави припустити та зробити оцінку про високу вірогідність його причетності до корупційних дій, зокрема прийняття рішень за наявності конфлікту
особистих інтересів із публічними.
З огляду на це, за методологією оцінювання доброчесності кандидатів Руху ЧЕСНО, народний депутат Смітюх Григорій Євдокимович, на думку Руху
ЧЕСНО, не відповідає Критерію.

Непрозорість задекларованих доходів та майна та їх невідповідність способу життя
9 квітня 2012 року Рух ЧЕСНО письмово звернувся до народного депутата України Смітюха Григорія Євдокимовича з проханням надати копію його
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік (за винятком відомостей, які є інформацією з обмеженим
доступом згідно із Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції”). На звернення Руху ЧЕСНО народний депутат України Смітюх Григорій
Євдокимович не відповів у встановлений законом строк.

За методологією оцінювання доброчесності кандидатів у депутати невідповідністю Критерію вважається, зокрема, ненадання депутатом Руху ЧЕСНО копії
його декларації про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік. Таким чином, Смітюх Григорій Євдокимович, на думку Руху ЧЕСНО,
не відповідає Критерію.

Неособисте голосування в парламенті
У період здійснення депутатських повноважень у Верховній Раді України VI скликання народний депутат України Смітюх Григорій Євдокимович
неодноразово порушував принцип особистого голосування на засіданнях Верховної Ради України. Зокрема, згідно з даними письмової реєстрації
народних депутатів України, він був відсутній на ранковому пленарному засіданні парламенту 19 травня 2011 року та ранковому пленарному засіданні
парламенту 20 травня 2011 року, однак його картка для голосування використовувалась під час голосувань на цих засіданнях. Згідно з методологією
оцінювання доброчесності кандидатів у народні депутати невідповідністю депутата Критерію вважається навіть одноразове порушення ним принципу
особистого голосування. Таким чином, Смітюх Григорій Євдокимович, на думку Руху ЧЕСНО, не відповідає Критерію.

Цей інформаційний матеріал не є передвиборною агітацією у значенні положень ст. 68 ЗУ «Про вибори народних депутатів України». Діяльність Руху ЧЕСНО
спрямована на забезпечення виборцям можливості доступу до різнобічної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого,
поінформованого вибору (ст. 63 ЗУ “Про вибори народних депутатів України”).
Висновки щ одо відповідності чи невідповідності критеріям є оцінкою Руху ЧЕСНО.
Детальніше про юридичні засади Руху ЧЕСНО дивіться http://chesno.org/legal/
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