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Басовського Володимира Олександровича 

СКАРГА 

Під час формування нового складу Громадської бюджетної комісії у 2021 році у офіційній 

групі Громадського бюджету було опубліковано повідомлення щодо поміченої спроби 

узурпації. За 7 днів з 10 відведених на реєстрацію кандидатів до Громадської бюджетної 

комісії (ГБК) зареєструвався 41 кандидат 34 з яких мали зв’язки між собою. Лише в останні 

дні інші учасники ГБ відреагували на таке повідомлення та спробували запобігти цьому. 

 

Зв’язки кандидатів помітили через присутність в їх офіційно заявлених командах одних й 

тих самих осіб. Це видно у додатку на схемі зв’язків де лінії показують оду особу у 

командах різних кандидатів. Більшість з осіб, які присутні в найбільшій кількості з 

пов’язаних таким чином команд виявилися керівником та іншими учасниками виборчого 

штабу Романа Грищука народного депутата від партії Слуга народу. 

ПІБ 

Кількість 

команд кандидатів в ГБК 

в яких учасник 

Немченко Кирило Володимирович 26 

Єрофєєв Андрій Сергійович  18 

Гріга Владислав Сергійович (чоловік каданової) 11 

Капітан Вікторія Аркадіївна  11 

Каданова Віктория Олексіївна (дружина Гріги) 9 

Кравчишин Ігор Олексійович  9 

Пономаренко Іван Олександрович  8 

Атаманчук Олена Валеріївна 7 

Гайдаш Валентина Денисівна  7 

Назарова Марія Давидівна 7 

Новіков Геннадій Борисович  7 

Шуміленко Олексій Васильович 7 

Яремчук Даниіл Євгенович  7 

Атаманюк Анна Олегівна  5 

 

https://www.facebook.com/knemchenko
https://www.facebook.com/a.yerofeyev
https://www.facebook.com/vladyslavh
https://www.facebook.com/kapwinner
https://gb.kyivcity.gov.ua/teams/project/216
http://facebook.com/kravchyshyn
https://www.facebook.com/vkot12
http://fb.com/lena.atmn
https://www.facebook.com/wgaidasch
https://www.facebook.com/nazarova.masha
https://www.facebook.com/genik1984
http://www.facebook.com/aleksey.shumilenko
https://www.facebook.com/danilyaremchuk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013558840628


У статті першій положення «Про громадський бюджет міста Києва» написано: 

Політична неупередженість - недопущення впливу політичних поглядів, партій, 

народних депутатів України, помічників-консультантів народних депутатів України, 

депутатів Київської міської ради, помічників-консультантів депутатів Київської міської 

ради, працівників громадських приймалень депутатів Київської міської ради на дії та 

рішення учасників ГБ, зокрема, Команд та їх офіційних партнерів, під час агітації за 

проєкт чи під час його реалізації, під час формування ГБК, утримання від демонстрації 

своїх політичних поглядів під час виконання обов'язків учасника ГБК. 

У пункті 5 частини 1 статті 4 написано, що всі учасники ГБ повинні дотримуватися правил 

поведінки та не порушувати норм цього Положення. 

А в частині 3 статті 4 написано, що політичні партії, депутатські фракції та групи Київської 

міської ради, депутати Київської міської ради, народні депутати України та помічники-

консультанти народних депутатів України не повинні використовувати ГБ та, зокрема 

проєкти, Команди у власних політичних цілях та своїй політичній рекламі. 

 

ПРОШУ за результатами розгляду скарги щодо порушення етичних правил 

застосувати один або одночасно кілька заходів впливу. 

 

Кадри з політичного відео про виборчий штаб Романа Грищука «Мій друг - депутат» де 

зображені особи, які присутні в найбільшій кількості з пов’язаних таким чином команд. 

 

 

 

13.04.2021                                                          _________________________ В.О. Басовський 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


