
                                        

                                              
ВОР

ВІННИЦЬ

19 серпня  2020 року    

Про визначення місць 

друкованих агітаційних 

зовнішньої реклами), інф

агітаційних, інформаційн

ОТГ 

 
        Керуючись Законо
частиною 4 статті 59, 
статтею 12 Закону Ук
Закону України «Про 
«Про благоустрій насе
на території міста По
вільного вираження гр
інформацію  селищно
селищної  ради              
 

 1. Визначити мiсця 
друкованих агітаційни
носіях зовнішньої рекл
для здійснення агітац
території   Вороновицьк
 
2. Заборонити розміщен
політичної реклами т
пам’ятках архітектури
дорожнього руху. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
 

                                 УКРАЇНА 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

НИЦЬКИЙ РАЙОН   ВІННИЦЬКА  ОБЛА
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 266  

оку            

ісць для розміщення плакатів, стендів, 

йних матеріалів (крім матеріалів, що розм

інформаційних наметів (палаток, столів, і

аційних, роз’яснювальних заходів на терит

аконом України «Про місцеве самовряд
, частинами 14, 20, 21, статтею 34 Ко

ну України «Про політичні партії в Ук
Про громадські об’єднання», статтею 
 населених пунктів», та з метою забезпе
та Пологи вимог чинного законодавст
ня громадянами своїх поглядів і переко

лищного голови  Ковінько О.Г.,  вик
                  

В И Р І Ш И В: 

 

 для розміщення плакатів, стендів,
ційних матеріалів (крім матеріалів, що 
ї реклами), інформаційних наметів (пала
агітаційних, інформаційних, роз’яснюва
овицької  ОТГ. Додаток № 1 

міщення друкованих передвиборних агіта
ми та повідомлень про перебіг вибор

ктури, а також у місцях, де вони переш

 
                                                         

                                        
 

АДА 
 ОБЛАСТЬ 

смт  Вороновиця 

 
ндів, листівок та інших 

 розміщуються на носіях 

олів, інше) для здійснення 

території   Вороновицької  

оврядування в Україні», 
34 Конституції України, 
в Україні», статтею 21 

 16 Закону України 
абезпечення дотримання 
давства України щодо 
ереконань,  заслухавши  

виконавчий  комітет  

ндів, листівок та інших 
в, що розміщуються на 
 (палаток, столів, інше) 
снювальних заходів на 

агітаційних матеріалів, 
виборчого процесу на 

перешкоджають безпеці 



 
 
 
 

3. Заборонити використання приміщень органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування для проведення заходів передвиборної агітації. 
4. Заборонити розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на 
будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та 
комунальної форми власності. 
5. Затвердити  Порядок розміщення інформаційних наметів (палаток, столів, 
інше) для здійснення агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних заходів  
на території    Ворновицької  ОТГ (Додаток 2). 
 6.  Дане  рішення розмістити  на веб-сайті   селищної  ради . 
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 
виконавчого  комітету  Вороновицької  селищної ради  Мороз Н.А. 
 
 
 
 
СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                      О.Г.КОВІНЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                          
 
 
                                                                                          Додаток 1 
                                                                                         до рішення 
                                                                                         виконавчого комітету 
                                                                                         від 19.08.2020 року №  
                                                                                                                                                    
 
 
 

Мiсця 

 

для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних 
матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами), 

інформаційних наметів (палаток, столів, інше) для здійснення агітаційних, 
інформаційних, роз’яснювальних заходів на території  Вороновицької ОТГ 

 
 
1.смт Вороновиця  вул. Козацький шлях  (  біля  кафе  «Можайський») 
2.смт Вороновиця  вул. Гагаріна   ( біля  лікарні)  
3.смт Вороновиця  вул. Молодіжна  ( біля  магазину Ветца) 
 
1.с. Комарів  вул. Михайлівська  ( дошка  оголошень біля  школи,  та  дошка  
оголошень  біля  буд. № 131) 
2. с. Комарів  вул. Зої  Космодем’янської  (  дошка  оголошень- лісництво) 
2.с. Комарів  вул. Чернова    (  біля   магазину  )   
 
 1. с. Гуменне  вул.  Лесі  Українки, 20  біля  СБК 
 2. с. Михайлівка  вул. Левадна, 2 
 
   
 
Секретар виконавчого комітету                                 Н.А.Мороз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                   
                                                                                               
 
                                                                                              Додаток 2 
                                                                                       до рішення   виконавчого комітету 
                                                                                             від 19.08.2020 р.№ 266 
                                                                                                                                                         

Порядок 
розміщення інформаційних наметів (палаток, столів, інше) 

 для здійснення агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних заходів   
на території Вороновицької  ОТГ 

 
       1. Цей Порядок розроблено у відповідності до Конституції України, 
законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про політичні 
партії в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про благоустрій населених 
пунктів» з метою забезпечення конституційних прав громадян на вільне 
збирання, зберігання, використання та поширення інформації.   
 
       2. Розміщення інформаційних наметів (палаток, столів, інше) для 
здійснення агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних заходів та 
розповсюдження партійної преси на території Вороновицької ОТГ (окрім 
підприємницької діяльності) здійснюється у відповідності до цього Порядку 
та у визначених цим рішенням місцях. 
 
       3. Для розміщення інформаційного намету (палатки, столів, інше) 
ініціатор заходу не пізніше ніж за три робочі дні подає до виконавчого 
комітету сенищної ради заяву-повідомлення, у якій зазначається: 
       3.1. Інформація про ініціатора розміщення інформаційного намету (назва 
політичної партії, блоку, громадської організації, інформація про керівника, 
способи зв`язку з ним ).  
       3.2. Дата та період, на який встановлюються інформаційні намети.  
       3.3. Місце розміщення інформаційного намету.  
       3.4. Дані про відповідальну особу щодо діяльності інформаційного 
намету (прізвище, ім’я, по-батькові, засоби зв’язку з особою). 
       4. З метою забезпечення благоустрою території місць розміщення 
інформаційних наметів та прилеглої території ініціатор (власник) 
встановлення інформаційного намету зобов’язаний підтримувати у 
належному санітарному стані місце розміщення інформаційного намету та 
забезпечити прибирання прилеглої території після проведення заходу. 
       5. Інформаційні намети встановлюються таким чином, щоб вони не 
перешкоджали руху пішоходів та проїзду транспортних засобів, не заважали 
встановленню інших наметів (якщо такі присутні), не пошкодили тротуарну 
плитку, асфальтове покриття чи інші елементи благоустрою.         
       6. За порушення цього Порядку ініціатор (власник) встановлення намету 
притягується до адміністративної відповідальності за порушення правил 
благоустрою у порядку, передбаченому статтею 152 Кодексу України про 
адміністративні порушення. 
 
 
Секретар виконавчого комітету                                    Н.А.Мороз 



 

 


