
 
 
 

УКРАЇНА 
ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
 
 

Від 19.08.2020  № 300 
м. Дружківка 
 
 
Про відведення місць для розміщення  
агітаційних наметів для проведення 
кандидатами на перших місцевих 
виборах публічних агітаційних заходів 
у період виборчої кампанії 2020 року 
 
 
 На виконання вимог статей 51, 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 агітаційних наметів для проведення кандидатами на 
перших місцевих виборах публічних агітаційних заходів у період виборчої кампанії 
2020 року, а саме: 
- вул. Ушакова: район  ринку «Гаврилівський»; 
- вул. Соборна: район зупинки громадського електротранспорту «Центральна 

лікарня»;  
- вул. Соборна: район зупинки громадського електротранспорту «Космос»; 
- вул. Соборна: район відділення поштового зв’язку Дружківка 5 Донецької Дирекції 

Публічного акціонерного товариства «Укрпошта», що розташоване за адресою 
вул.Соборна, 20; 

- вул. Соборна: район філії №10004/079 Донецького обласного управління 
публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що 
розташована за адресою вул. Соборна, 13; 

- вул. Соборна: район зупинки громадського електротранспорту «Заводська»; 
- вул. Привокзальна, район зупинки громадського автомобільного транспорту 

«Залізничний вокзал»; 
- вул. Космонавтів:  район  торгівельного  комплексу «Магнат» та будівлі, що 

розташована за адресою: вул. Космонавтів, 67; 



- вул. О.Тихого: район готельного комплексу «МАН», що розташований за адресою: 
вул. О.Тихого, 228; 

- вул. Машинобудівників: район магазину «АТБ» № 209, що розташований за 
адресою: вул. Машинобудівників, 37 

- вул. Космонавтів: район магазину «АТБ» № 229, що розташований за адресою:    
вул. Космонавтів, 34А 

- вул. Космонавтів, район магазину «Білорусь», що розташований за адресою:        
вул. Космонавтів, 3; 

- вул. Космонавтів, площа Молодіжна; 
- вул. Туполева академіка: район магазину «Луч», що розташований за адресою:    

вул. Туполева академіка, 4; 
- вул. Педагогічна, район зупинки громадського електротранспорту «Вулиця 

Педагогічна»; 
- вул. Яковлівська: район філії №10004/074 Донецького обласного управління 

публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що 
розташована за адресою вул. Яковлівська, 94. 

2. Організаторам проведення публічних агітаційних заходів від кандидатів на перших  
місцевих виборах забезпечити під час проведення заходів громадський порядок та 
чистоту території. 
3. Рекомендувати Дружківському відділенню поліції Краматорського відділу поліції 
ГУНП в Донецькій області (Чинчевич) забезпечити контроль за громадським порядком 
під час проведення заходів згідно з наданими заявами від кандидатів на перших 
місцевих виборах. 
4. Відділу з організаційної, юридичної роботи та контролю виконавчого комітету 
Дружківської міської ради (Сігора) довести до відома мешканців міста через міські 
засоби масової інформації та офіційний веб-сайт Дружківської міської ради про 
відведені місця для розміщення агітаційних наметів для проведення кандидатами на 
перших місцевих виборах публічних агітаційних заходів у період виборчої кампанії 
2020 року. 
5. Координацію робіт щодо  виконання цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бузову Г.О. та керуючого справами 
виконкому Курило І.В. згідно з розподілом обов’язків.  
 
 
 
Секретар міської ради                                                                               В.Б.ГРИГОРЕНКО 
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