
Р І Ш Е Н Н Я 
виконавчого комітету Зеленодольської міської ради 

 
 « 21 » червня 2016 року                                           № 67 

          
Про визначення місць проведення масових заходів,  
розміщення інформаційних наметів та офіційних  
агітаційних матеріалів на території  
Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади  
 

З метою забезпечення дотримання на території Зеленодольської міської 
ради вимог Конституції України щодо вільного вираження громадянами 
своїх поглядів і переконань, керуючись ст. 34 Конституції України, ст. 12 
Закону України “Про політичні партії в Україні”, ст. 20 Закону України “Про 
об`єднання громадян” , пп.3 ч.1 делегованих повноважень ст.38 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 16 Закону України “ 
Про благоустрій населених пунктів”, виконавчий комітет Зеленодольської 
міської ради вирішив: 
 1. Визначити місцем проведення масових заходів, що проводяться 
суб'єктами виборчих процесів:  
- в м.Зеленодольську – КЗ «Палац культури «Ювілейний» (велика зала) на 
умовах оренди; 
- в с.Велика Костромка – КЗ «Будинок культури «Жовтень» (зала) на умовах 
оренди; 
- в с.Мар’янське : 
1) сільський клуб «Дніпровський» (зала) на умовах оренди; 
2) КЗ «Будинок культури с.Мар’янське» на умовах оренди. 
 2. Визначити місця проведення зборів, мiтингiв, манiфестацiй i демонстрацій, 
інших масових громадських заходів політичного, культурно-
просвітницького, релiгiйного xapaктеру:  
- в м.Зеленодольську:  
1) площа, прилегла до комунального закладу «Палац культури «Ювілейний» 
по вул.Спортивній; 
2) площа Перемоги (біля фонтану); 
- в с.Велика Костромка: 
1) площа, прилегла до комунального закладу «Будинок культури «Жовтень» 
по вул.Кооперативній; 
- в с.Мар’янське: 
1) площа, прилегла до нежитлової будівлі по вул.Центральній, 64; 
3. Визначити місця для розміщення інформаційних (агітаційних) наметів на 
території Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади  
(додаток 1 ).  



4. Визначити місця для розміщення дошок оголошень для розміщення 
офіційних агітаційних матеріалів на території Зеленодольської міської 
об’єднаної територіальної громади (додаток 2 ).  
5. Затвердити Порядок розміщення інформаційних наметів на території 
Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади (додаток 3 ).  
6. Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради від 21.07.2015 
№75 вважати таким, що втратило чинність. 
7. Доручити керуючому справами (секретарю) виконкому Буніній О.А. 
оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Зеленодольської міської 
ради в мережі Інтернет. 
8. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  
 

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 

від 21.06.2016  №67      
 
 
 

М І С Ц Я 
для розміщення інформаційних (агітаційних) наметів для здійснення 

агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних заходів на території 
Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади 

 
м.Зеленодольськ 

1) пл.Перемоги; 
  
2) пров.Молодіжний (біля магазину «Вулик»); 
 
  
3) вул.Святкова (біля будівлі №12 – центр). 
  

с.Велика Костромка 
 
1) площа, прилегла до комунального закладу «Будинок культури «Жовтнень» 
по вул.Кооперативній. 
 

с.Мар’янське 
 

1) площа в районі Мар’янського ринку вул.Перше Травня; 
 
2) площа, прилегла до комунального закладу «Будинок культури» по 
вул.Гагаріна; 
 
3) площа, прилегла до нежитлової будівлі по вул.Центральній, 64. 

 
 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 

     від 21.06.2016  №67 
 
 

М І С Ц Я 
для розміщення дошок оголошень для офіційних агітаційних матеріалів 
на території Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади  

 
 

Назва населеного пункту 
 

 
Адреса відведеного місця 

м.Зеленодольськ Дошка оголошень по вул.Енергетичній, 15 
(біля будівлі міської ради) 

м.Зеленодольськ Тумба для оголошень на пл.Перемоги  
  

м.Зеленодольськ Дошка оголошень біля житлового будинку 
по вул.Святкова, 9 

м.Зеленодольськ Тумба для оголошень біля нежитлової 
будівлі по вул.Святкова, 12 (центр) 

с.Мала Костромка Дошка оголошень біля магазину «Закуток» 
по вул.Шкільній, 74 

с.Мала Костромка Дошка оголошень по вул.Високопільській 
(біля трубчастого переїзду через 

підживлювальний канал) 
с.Велика Костромка Дошка оголошень по вул.Фартушного, 19 

(біля адміністративної будівлі  ) 
с.Велика Костромка Дошка оголошень по вул.Кооперативна, 59 

(біля магазину «Престиж») 
с.Мар’янське Дошка оголошень по вул.Центральній, 64 

(біля нежитлової будівлі) 
с.Мар’янське Дошка оголошень по вул.Гагаріна (біля ТОВ 

«Авіас) 
 
 

Додаток 3  
до рішення виконавчого комітету 

         від 21.06.2016  №67 
 
  

Порядок 
розміщення інформаційних наметів ( палаток, столів та ін. ) для 

здійснення агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних заходів на 
території Зеленодольської міської ради 

 
     1. Розміщення інформаційних наметів ( палаток, столів та ін. ) для 
здійснення агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних заходів на території 
Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади 
(м.Зеленодольськ, с.Мала Костромка, с.Велика Костромка, с.Мар’янське) 



(окрім підприємницької діяльності ) здійснюється у відповідності до цього 
Порядку та у визначених цим рішенням місцях. 
 
      2. Для розміщення інформаційного намету (палатки та ін.) ініціатор 
заходу не пізніше ніж за п`ять днів подає до виконавчого комітету 
Зеленодольської міської ради заяву-повідомлення, у якій зазначається: 
 
- інформація про ініціатора розміщення інформаційного намету (назва 
політичної партії, блоку, громадської організації, інформація про керівника, 
способи зв`язку з ним ); 
- дата або період, на який встановлюються інформаційні намети; 
- місце розміщення інформаційного намету, дані про осіб, які уповноважені 
здійснювати роботу в наметі; 
- дані про відповідального за діяльність інформаційного намету (ПІБ, 
способи зв`язку з ним засоби зв`язку).   
 
        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 
прибрати прилеглу 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, асфальтове покриття чи інші елементи благоустрою. 
 
        5. За порушення цього Порядку ініціатор (власник) встановлення намету 
притягується до адміністративної відповідальності за порушення правил 
благоустрою у порядку, передбаченому статтею 152 Кодексу України про 
адміністративні порушення. 
 
 
 


