
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 05.10.2021  № 219 

с. Руська Поляна 

 

Про  затвердження порядку  розміщення                                                                                  

інформаційних  наметів, стендів, дошок оголошень                                                       

та відведення місць у людних місцях для розміщення                                                     

матеріалів  передвиборної агітації  

                                                              

              З метою забезпечення  дотримання на території Руськополянської 

сільської ради  вимог Конституції України щодо вільного  вираження  

громадянами своїх поглядів і переконань, керуючись  ст. 34, 39  Конституції 

України, ст. 40  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",     

ст. 20  Закону України  «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», ст. 16 Закону України «Про  благоустрій населених пунктів», 

виконком сільської ради 

В И Р І Ш И В :                                                              

1. Затвердити  Порядок  розміщення інформаційних наметів та  

стендів  для  передвиборної агітації на території Руськополянської сільської 

ради, згідно з додатком 1.  

2. Відвести місця  на території Руськополянської сільської ради для 

розміщення в період передвиборної агітації : 

інформаційних наметів в с. Руська Поляна: 

-  мікрорайон «Дубина» - вул. Героїв Прикордонників, магазин 

«Продукти»; 

-  центр села; 

-  мікрорайон «Хутір» - перехрестя вулиць Незалежності, Сонячна, 

Майора Петріва, біля магазину «Продукти»; вул. Незалежності – біля 

магазину «Хутірець». 

інформаційних наметів в с. Геронимівка: 

- центр села; 

інформаційних наметів в с. Дубіївка: 

- центр села; 

інформаційні стенди в с. Руська Поляна: 

- мікрорайон «Дубина» - вул. Героїв Прикордонників, магазин 

«Продукти»; 

- центр села (біля ринку); 



- мікрорайон «Хутір»:  перехрестя вулиць Незалежності, Сонячна, 

Майора Петріва, біля магазину «Продукти»; вул. Незалежності – біля 

магазину «Хутірець». 

інформаційні стенди в с. Геронимівка: 

- центр села, біля зупинки громадського транспорту. 

інформаційні стенди в с. Дубіївка: 

- центр села, біля приміщень старостату та Будинку культури. 

3. Секретарю виконкому  Шпак Н.А.  довести рішення до  відома 

всіх осередків політичних партій та населення через засоби масової 

інформації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

сільського голови  Пашкевич Ю. А.    

 

   Сільський голова                                              Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Додаток 1             

                                                                                    до рішення  виконкому       

                                                                                         від  05.10.2021 № 219 

 

ПОРЯДОК 

розміщення інформаційних наметів та  стендів  для передвиборної агітації  

 на території Руськополянської сільської ради 

 

     Цей порядок розроблений з метою забезпечення конституційних прав 

громадян на вільне зібрання, зберігання, використання та поширення  

інформації та їх виборчих прав у відповідності до Конституції України, 

Законів України «Про інформацію», «Про вибори  народних депутатів 

України»,  «Про вибори  депутатів місцевих рад та  сільських, селищних, 

міських голів». 

    Розміщення інформаційних наметів та  стендів (наметів, столів, 

рекламних засобів, інформаційних плакатів та ін.) для здійснення  

агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних рекламних заходів на території 

сільської ради (крім підприємницької діяльності) здійснюється  у  

відповідності до цього порядку в спеціально  відведених для цього місцях та 

на дошках оголошень сільської ради. 

   З метою забезпечення  благоустрою території місць розташування  

інформаційних наметів, стендів та прилеглої території до них власник 

інформаційного намету чи стенду зобов’язаний підтримувати в належному  

санітарному стані місце розташування інформаційного намету та прилеглу 

територію в радіусі 2 метрів. 

     Інформаційні намети та  стенди встановлюються таким чином, щоб не 

пошкодити тротуарну плитку, асфальтове покриття чи інші елементи 

благоустрою.      

     За порушення цього порядку (незабезпечення санітарного стану,  

засміченість території, пошкодження  тротуарної  плитки, асфальтового 

покриття чи інших елементів благоустрою, розміщення  агітаційних, 

інформаційних матеріалів у невстановлених місцях) ініціатор  (власник)  

встановленого намету, власних  переносних  стендів, агітаційних  та 

інформаційних матеріалів притягується до  адміністративної відповідальності 

за порушення правил благоустрою у порядку, передбаченому чинним 

законодавством. 

 

Секретар виконавчого комітету                            Надія ШПАК 

 


