
 

У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 
03 вересня 2020 року        №  230 

 

Про визначення місць для розміщення матеріалів  

передвиборчої агітації, розташування інформаційних 

наметів для здійснення агітаційних, інформаційних, 

роз’яснювальних заходів з підготовки та проведення 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року 

 

З метою забезпечення дотримання на території Комсомольської селищної ради вимог 

Конституції України щодо вільного вираження громадянами своїх поглядів і переконань, 

публічного та відкритого виборчого процесу, керуючись ст. 34 Конституції України, ст. 51 та 

53 Виборчого кодексу України, ст. 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 
та на виконання власних повноважень зазначених у підпункту 7 пункту а статті 30 та статті 

40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

Комсомольської  селищної ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації згідно з 

додатком (додаток № 1).  

2. Визначити місце для розміщення інформаційних наметів на 

території Комсомольської селищної ради: 

-  смт. Слобожанське:  

• вул. С. Закори від будинку побуту до ринку; 

• від рогу вулиць С. Закори та Ціолковського до магазину «АТБ-Маркет» 

«Продукти – 219», розташованого на вул. Ціолковського, 25; 

- сел. Донець: 

• вул. Центральна, 25 біля будинку культури; 

- сел. Благодатне: 

• вул. Гвардійська, 21 - б біля магазину. 

3. Затвердити Порядок розміщення інформаційних наметів (столів та ін.) на 

території Комсомольської селищної ради  (додаток 2).  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Комсомольського  

селищного голову. 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                    Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 03вересня  2020 р. № 230 

 

Адреси місць 

для розміщення матеріалів передвиборної агітації на території Комсомольської 

ради: 

 

 

• рекламний пілон «Труба», що знаходиться на розі вулиць С. Закори та 

Ціолковського, смт. Слобожанське, 

• рекламний пілон «Труба», що знаходиться біля магазину № 1 по вул. 

Дружба, смт. Слобожанське,   

• рекламний пілон «Труба», що знаходиться на розі вулиць Я. Мудрого 

та Культури, смт. Слобожанське,   

• рекламний пілон «Труба», що знаходиться біля будинку № 32 по вул. С. 

Закори, смт. Слобожанське; 

• дошка для інформації, що знаходиться біля КП «Донець» по вул. 

Центральна № 23, сел. Донець; 

• дошка для інформації, що знаходиться біля магазину по вул. 

Гвардійська, 21 а, сел. Благодатне. 
 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Комсомольської селищної ради    Яна ХАБАРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

до рішення виконавчого комітету від 

03 вересня 2020 р. № 230 

 
Порядок 

розміщення інформаційних наметів  

на території Комсомольської селищної ради 

  

Цей Порядок розроблено з метою забезпечення конституційних прав громадян на вільне 

зібрання, зберігання, використання, поширення інформації та їх виборчих прав у 

відповідності до Конституції України, Виборчого кодексу України, «Про об'єднання 

громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про благоустрій 

населених пунктів»: 

1. Розміщення інформаційних наметів (столів та ін.) для здійснення агітаційних, 

інформаційних, роз’яснювальних заходів на території Комсомольської селищної ради (крім 

підприємницької діяльності) здійснюється у відповідності до цього Порядку та у визначених 

відповідно до  рішення виконкому Комсомольської селищної  ради місцях. 

2. Для розміщення інформаційного намету (столу та ін.) ініціатор подає до виконавчого 

комітету Комсомольської селищної  ради та до Зміївського відділу поліції ГУНП України у 

Харківській області заяву-повідомлення, у якій зазначається: 

• інформація про ініціатора розміщення інформаційного намету (назва політичної 

партії, блок, громадської організації, інформація про керівника, способи зв’язку з ним, чи 

прізвище, ім’я по батькові кандидата на селищного голову, способи зв’язку з ним); 

• дата та період, на який встановлюються інформаційні намети; 

• місце розміщення інформаційного намету, дані про осіб, які уповноважені 

здійснювати роботу в наметі (ПІБ, способи зв’язку з ними) та згоду цих осіб на обробку 

персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

• дані про відповідального за діяльність інформаційного намету (ПІБ, способи зв’язку з 

ним) та згода цієї особи на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних». 

3. З метою забезпечення благоустрою території місць розміщення інформаційних 

наметів та прилеглої території власник інформаційного намету зобов’язаний підтримувати 

в належному санітарному стані місце розміщення інформаційного намету, для чого 

встановити урну для сміття та прибирати територію в радіусі 2 метрів. 

4. 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, асфальтоване покриття чи інші 

елементи благоустрою. 

5. За порушення цього Порядку ініціатор (власник) встановленого намету притягується 

до адміністративної відповідальності та порушення місцевих правил благоустрою у 

порядку, передбаченому ст. 152 Кодексу України про адміністративні порушення. 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Комсомольської селищної ради              Яна ХАБАРОВА 


