
 
 
 

УКРАЇНА 
ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
 

Від  19.08.2020  № 299 
м. Дружківка 
 
Про відведення місць для розміщення 
матеріалів передвиборної агітації у 
період виборчої кампанії 2020 року 
 
 На виконання  вимог ст. 53 Виборчого  кодексу  України   від  19.12. 2019               
№ 396-IX, відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 08.08.2020 № 160 
«Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і 
відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року», «Типових правил 
розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.12.2003 № 2067, для забезпечення рівних можливостей усіх кандидатів в депутати 
міської ради Дружківської міської територіальної громади та кандидатів на посаду 
міського голови на перших місцевих виборах 25.10.2020, з метою збереження естетичного 
вигляду міста, керуючись ст.40 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ:  
 
1. Відвести місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації у період виборчої 
кампанії 2020 року згідно з переліком (додаток). 
2. Управлінню житлового та комунального господарства Дружківської міської ради 
(Гейченко): 
2.1. Провести ревізію стендів і дошок для розміщення матеріалів передвиборної агітації; 
2.2. Обладнати місця розміщення матеріалів передвиборної агітації стендами і дошками 
оголошень; 
2.3. Забезпечити своєчасне зняття агітаційних матеріалів у порядку та строки, передбачені 
чинним законодавством України. 
3. Комунальному підприємству «Муніципальна варта» Дружківської міської ради 
(Єфремов) вжити заходи щодо притягнення до адміністративної відповідальності осіб, у 
випадках розміщення ними матеріалів передвиборної агітації у не передбачених для цього 
місцях. 
3. Відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету 
Дружківської міської ради (Сігора) довести дане рішення до відома мешканців міста через 
міські засоби масової інформації та офіційний веб-сайт Дружківської міської ради.  
4. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на управління житлового 
та комунального господарства Дружківської міської ради (Гейченко). 
5. Контроль щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Бузову Г.О. 
 
Секретар міської ради                                                                                    В.Б.ГРИГОРЕНКО 



Додаток 
рішення виконкому 
від  19.08.2020 № 299 

 
 
 

ПЕРЕЛІК  
місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

 у період виборчої кампанії 2020 року 
 

 
 
№ 
з/п 

 
Місце розташування 

Найменування 
(стенд, дошка 

об’яв, щит) 

Розмір (м) 

1. вул. Залізнична (район зупинки 
громадського електротранспорту «Площа 
«Перемоги») 

Стенд 1х0,8 

2. вул. Соборна (район зупинки громадського 
автомобільного транспорту «Палац 
культури «Етюд») 

Стенд 2,5х1,3 

3 вул. Соборна (район житлового будинку  
№15) 

Дошка 1,5х0,8 

4 Перехрестя вул. Космонавтів та             
вул. Енгельса Ф. (район  зупинки 
громадського автомобільного транспорту 
«Площа «Молодіжна») 

Стенд 1х0,8 

5 вул. Соборна (район зупинки громадського 
електротранспорту «Космос») 

Дошка 1,5х0,8 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                І.В.КУРИЛО 
 
 
Перелік місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації у період виборчої 
кампанії 2020 року розроблено відділом з організаційної юридичної роботи та контролю 
виконавчого комітету Дружківської міської ради.   
 
 
Заступник начальника відділу      А.А.ЗІНКОВСЬКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	УКРАЇНА

