
 

УКРАЇНА 

ШИРЯЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Виконавчий комітет 

                                                   

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «29» січня 2019 року                                       № 14 

Про відведення місць для розміщення матеріалів  

передвиборної агітації під час проведення виборів 

 

         З метою забезпечення дотримання на території селищної ради  вимог 

Конституції України щодо вільного вираження громадянами своїх поглядів 

і переконань, публічного та відкритого виборчого процесу, керуючись ст.34 

Конституції України, ст.57 та ст.59 Закону України «Про вибори Президента 

України», Правилами благоустрою Ширяївської селищної ради, 

затвердженими рішенням ХІІ сесії І скликання Ширяївської селищної ради 

від 02.02.2018 року №687-І та ст.40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Визначити місця для розташування інформаційних наметів (столів та 

ін.) для проведення офіційних заходів передвиборної агітації на території 

селищної ради (додаток 1). 

2.   Визначити місця для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших 

друкованих агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на 

носіях зовнішньої реклами) на території селищної ради, (додаток 2). 

3.   Затвердити Порядок розміщення інформаційних наметів (столів та 

ін.) для здійснення агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних заходів на 

території Ширяївської селищної ради ОТГ (додаток 3). 

4.   Оприлюднити дане рішення на офіційному веб - сайті селищної ради. 

5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Демчукова А.С. 

 

Селищний голова                                                            В.В. Полюганіч 



                                                                  Додаток 1 

                                                                  до рішення виконавчого комітету 

                                                                  Ширяївської селищної ради 

                                                                  № 14 від 29.01.2019р. 

  

М І С Ц Я 

для розташування наметів(столів та ін.) 

для проведення офіційних заходів  передвиборної агітації на 

території селищної ради 

 

1.     смт.Ширяєве вул..Коробченка, площа біля громадського будинку 

закладу дозвілля «Будинок культури»  від будівлі БК до вул..Соборна. 

2. Осинівський старостинський округ :  

• с.Осинівка вул..Шкільна,11а- майданчик біля громадського будинку 

закладу дозвілля «Будинок культури». 

3. Олександрівський старостинський округ: 

• с.Олександрівка,вул..Шкільна, 24 – майданчик біля адміністративної 

будівлі селищної ради ;  

• с. Григорівка, вул..Дружби,4 – майданчик біля громадського будинку 

закладу дозвілля «Сільський будинок культури». 

4. Мар’янівський старостинський округ: 

• с.Мар’янівка,  вул.Центральна, 6 - майданчик біля громадського 

будинку закладу дозвілля «Будинок культури». 

5. Макарівський старостинський округ: 

• с.Макарове, вул.Шевченка,16 – майданчик біля приміщення «Будинку 

культури» 

              

 

          Секретар ради                                                       Л.А. Павлюченко             

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 



           Додаток 2 

                                                                до рішення виконавчого комітету 

                                                                Ширяївської селищної ради 

                                                                № 14 від 29.01.2019р. 

 

 

М І С Ц Я 

для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих 

агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях 

зовнішньої реклами) 

 

1.    смт. Ширяєве вул..Коробченка, 1а  вздовж паркану стадіону  

2.    Осинівський старостинський округ :  

• с.Осинівка вул..Шкільна,11- дошка оголошень біля адміністративної 

будівлі селищної ради. 

3.  Олександрівський старостинський округ: 

• с.Олександрівка,вул..Шкільна, 24 - дошка оголошень біля 

адміністративної будівлі селищної ради; 

• с. Григорівка, вул..Дружби,4- дошка оголошень біля громадського 

будинку закладу дозвілля «Сільський будинок культури». 

4. Мар’янівський старостинський округ: 

• с.Мар’янівка,  вул.Центральна, 8- дошка оголошень біля 

адміністративної будівлі селищної ради. 

5. Макарівський старостинський округ: 

• с.Макарове, вул.Шевченка,6 - дошка оголошень біля адміністративної 

будівлі селищної ради  

 

 

  

Секретар ради                                                          Л.А. Павлюченко 

             

 

 

 

 

            

  

  

 

 

  

  

  



              Додаток 3 

                                                                 до рішення виконавчого комітету 

                                                                 Ширяївської селищної ради 

                                                                 № 14 від 29.01.2019р. 

  

  

Порядок 

розміщення інформаційних наметів (столів та ін.) для здійснення 

агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних 

заходів на території Ширяївської селищної ради ОТГ 

  

         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, Законів України «Про вибори Президента 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 селищної 

ради (крім підприємницької діяльності) здійснюється у відповідності до 

цього Порядку та у визначених даним рішенням місцях. 

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

подає до виконавчого комітету Ширяївської селищної ради та заяву-

повідомлення в якій зазначається: 
  
-  дата подачі повідомлення; 
  
- інформація про ініціатора розміщення інформаційного намету(столу та ін.)  

( назва політичної партії, блоку, громадської організації, ПІБ фізичної 

особи, адреса проживання, контактний телефон); 
  
- мета розміщення інформаційного намету(столу та ін.); 
  
- термін  та години розміщення інформаційного намету(столу та ін.); 
  
- місце розміщення інформаційного намету(столу та ін.); 
  
- форми і методи гарантованого забезпечення громадського порядку під час 

проведення заходу, використання звукопідсилювачів; 
  
- відповідальний за діяльність інформаційного намету(столу та ін.)  (ПІБ, 

адреса проживання, контактний телефон). 
  



3. З метою забезпечення благоустрою території місць розміщення 

інформаційних наметів (столу та ін.)  та прилеглої території, власник 

інформаційного намету(столу та ін.)  зобов’язаний підтримувати в 

належному санітарному стані  місце розміщення інформаційного 

намету(столу та ін.), для чого встановити урну для сміття та прибирати 

прилеглу територію під час та по закінченню проведення заходу. 

 4.  Інформаційні намети(столи та ін.)  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(столу та ін.)  притягується до адміністративної відповідальності та 

порушення місцевих правил благоустрою відповідно до ст. 152 Кодексу 

України про адміністративні порушення. 

  

  

Секретар ради                                                    Л.А. Павлюченко 

 
 


