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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

8 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ПРАВ ЛЮДИНИ, ЗАКОННОСТІ, ГЛАСНОСТІ, АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  

ЕТИКИ ТА РЕГЛАМЕНТУ 
 

22 липня 2021 року м. Олександрія  
Сесійна зала міської ради 

Присутні члени комісії: 2 чол. 
Відсутні члени комісії: 1 чол. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд інформації викладеної у публікації в соціальній мережі «Фейсбук» на 
сторінці аккаунта «Ириша Кошкина» (https://www.facebook.com/koskina.irisha)                                     
18 липня 2021 року, яка є ЗАГОРЕНКО Іриною Сергіївною, головним редактором 
газети «Вільне слово» та членом національної спілки журналістів України, в інтерв’ю 
з ДОЖДЖАНИКОМ Володимиром Васильовичем, депутатом Олександрійської 
міської ради 8 скликання, щодо можливих фактів вчинення злочинних дій 
громадянином: 

2. Надання оцінки інформації викладеної у публікації в соціальній мережі «Фейсбук» на 
сторінці аккаунта «Ириша Кошкина» (https://www.facebook.com/koskina.irisha) 

3. Прийняття рішення комісією за результатами розгляду питання. 
 

 
1. СЛУХАЛИ:  
Виступив Голова комісії Панібратенко О.І., який надав для ознайомлення текст статті 

викладеної у публікації в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці аккаунта «Ириша 
Кошкина» (https://www.facebook.com/koskina.irisha)  18 липня 2021 року, яка є ЗАГОРЕНКО 
Іриною Сергіївною, головним редактором газети «Вільне слово» та членом національної 
спілки журналістів України, в інтерв’ю з ДОЖДЖАНИКОМ Володимиром Васильовичем, 
депутатом Олександрійської міської ради 8 скликання, щодо можливих фактів вчинення 
злочинних дій колишнім правоохоронцем, який позбавив життя людину на допиті, політика, 
який давав добро на захоронення на місцевому сміттєзвалищі небезпечних відходів, та 
діяльності злочинного угрупування, а саме відповідно до інтерв’ю Дожджаника В.В, (за 
текстом): 

“Я допоможу відповідним державним правоохоронним структурам розставити крапки 
над і в історіях колишнього правоохоронця, який позбавив життя людину на допиті і як 
заробляв на олександрійцях (але про це трохи згодом), та політика, який давав добро на 
захоронення на місцевому сміттєзвалищі небезпечних відходів, що везли сюди з Дніпра. 
Разом з тим, вбачаю за необхідне інформувати олександрійців й про інші справи злочинного 
угрупування, яке доводило до проблем чимало підприємців в Олександрії, а потім їхній же 
юрист запевняв, що владнє їх. Таким чином заганяли у борги і лишали бізнесу, а люди через 
погрози боялися про це говорити.”, 
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Панібратенко О.І. звернув увагу комісії, що депутат Олександрійської міської ради 8 
скликання Дожджаник В.В. викрив діяльність злочинного угрупування, яке загрожує 
суспільним відносинам, життю, здоров’ю, волі, честі, гідності, громадській безпеці, 
громадському порядку та національній безпеці держави, та володіє інформацією, яка 
потребує реагування правоохоронними органами. 

 
По першому питанню, прийнято рішення: Прийнято до відома. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 
2. СЛУХАЛИ:  
Виступив Голова комісії Панібратенко О.І., який пояснив, що у в зв’язку з тим, що 

депутат Олександрійської міської ради 8 скликання Дожджаник В.В. викрив діяльність 
злочинного угрупування, яке загрожує суспільним відносинам, життю, здоров’ю, волі, честі, 
гідності, громадській безпеці, громадському порядку та національній безпеці держави, та 
володіє інформацією щодо злочинів, то така інформація  потребує реагування 
правоохоронними органами. 

 
По другому питанню, прийнято рішення: Інформація потребує реагування 

правоохоронними органами. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 
 

3. СЛУХАЛИ:  
Виступив Секретар комісії Рушковський О.В., який запропонував, що у в зв’язку з тим, 

що депутат Олександрійської міської ради 8 скликання Дожджаник В.В. викрив діяльність 
злочинного угрупування, з метою забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян міської територіальної громади, доручити підготовку відповідного 
депутатського звернення Голові постійної комісії з питань прав людини, законності, 
гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, 
етики та регламенту Олександрійської міської ради 8 скликання Панібратенко О.І.  до 
Олександрійського  районного відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, з метою 
надання правової оцінки та прийняти рішення відповідно до вимог чинного законодавства 
України . 

  
По третьому питанню, прийнято рішення: Доручити Голові постійної комісії з питань 

прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, 
депутатської діяльності, етики та регламенту Олександрійської міської ради 8 скликання 
Панібратенко О.І. підготувати відповідне депутатське звернення до Олександрійського  
районного відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 
 

Голова комісії  Олег ПАНІБРАТЕНКО 
 
Секретар комісії  Олександр РУШКОВСЬКИЙ 
 


