
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 31.08.2020 № 293 

м. Золотоноша 

 

Про відведення місць для проведення та розміщення 

матеріалів передвиборчої агітації  

 

Відповідно до норм Виборчого кодексу України, у  зв’язку з проведенням 

виборів 25 жовтня 2020 року, керуючись ч.6 ст. 59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”: -  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Визначити міський будинок культури місцем для проведення 

суб’єктами виборчого процесу публічних заходів на період виборчої кампанії  

2. Надати суб’єктам виборчого процесу місця для розміщення матеріалів 

передвиборчої агітації: 

- прилегла територія міського будинку культури (вул. Садовий проїзд, 4); 

- район Золотоніського міськрайонного центру зайнятості населення 

(вул. Обухова, 52); 

- площа біля магазину напроти залізничного вокзалу (вул. Шевченка, 9); 

- площа біля магазину на розі вулиць Шевченка та Благовіщенської; 

- місця для розміщення рекламних носіїв (згідно додатку).  

3. Заборонити розміщення друкованих передвиборних агітаційних 

матеріалів, політичної реклами та повідомлень про перебіг виборчого процесу 

на опорах, зупинках, на фасадах будинків, в приміщеннях органів місцевого 

самоврядування, виконавчої влади, державних установ, підприємств, установ та 

організацій комунальної власності міста та в місцях, де вони можуть створити 

перешкоди руху пішоходів і транспорту. 

4. При наявності інших вільних місць на території міста дозволяється 

використовувати, за погодженням з виконавчим комітетом міської ради, 

підприємствами та організаціями, яким належить дане приміщення чи 

територія.  

5. Управлінню житлово-комунального господарства (Флоренко О.А.), 

відділу внутрішньої політики (Дикий В.М.) забезпечити контроль за 

дотриманням встановленого порядку розміщення матеріалів передвиборчої 
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агітації. В разі порушення виборчого законодавства вжити заходів щодо 

повідомлення правоохоронних органів. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., управління житлово-комунального господарства 

(Флоренко О.А.) та відділ внутрішньої політики (Дикий В.М.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

Назаренко В.Ф. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикий  23269  
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Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

від 31.08.2020 № 293 

Місця  

для розміщення рекламних носіїв 
 

№ 

 
Місце розташування 

конструкції 

Власник 

рекламної 

конструкції 

Кіль-

кість 

Термін дії 

договору 

 

Розміри 

рекламних 

площин 

1. м. Золотоноша 

- вул. Шевченка 

(навпроти «Залізничного 

вокзалу») 

-вул. Шевченка (навпроти 

військової частини) 

Якименко 

Олексій Іванович 

т. 0674303244 

2  

08.12.2020 

 

 

 

08.12.2020 

 

3*6 

Біг борд 

2 м. Золотоноша 

вул. Шевченка,229 

 

вул. Шевченка,157 

     ТОВ „Петрус       

Медіа” 

т. (044)494 19 60 

т. 067 239 11 06  

2  

23.03.2012 

 

3*6 

Біг борд 

3 м. Золотоноша 

вул. Шевченка,70 

«АОСервіс» 

т. 36-11-11 

1 01.07.2021 3*6 

Біг борд 

4 м. Золотоноша  

вул. Визволення,50 

ФОП  

т. 5-25-75    

т. 0682223031     

1 11.11.2021  

2*4 

 

5 

м. Золотоноша 

вул. Шевченка,156 

вул. Шевченка,(р-н заліз. вокзалу) 

на перех. вул. Шевченка та             

вул. Заводська 

на перех. вул. Обухова та                  

вул. Новоселівська 

вул. Шевченка,(р-н Автостанції) 

ФОП Дрижак 

Павло Леонідович 

т. 0677761603 

т. 0969814014 

 

5 

 

14.11.2019 

14.11.2019 

14.11.2019 

14.11.2019 

14.11.2019 

 

 

 

3*6 

Біг борд 

 

6 м. Золотоноша 

вул. Шевченка(р-н РМЗ) 

 

ФОП Котенко 

Костянтин 

Якович 

т.. 0674704094 

1  

14.11.2019 

 

 

 

3*6 

Біг борд 

 

7 м. Золотоноша 

вздовж пішохідної доріжки між 

пам’ятник знаком танку та лощі 

Героїв Майдану 

ФОП Кісанов 

Сіявуш Нісанович 

т. 21312  

5  

22.04.2019 

 

Сіті-лайт 

8 м. Золотоноша 

- вул. Шевченка (алея від 

ресторану «Весна» до 

Торгівельного центру) 

-вул. Шевченка 

ФОП Кісанов 

Сіявуш Нісанович 

т. 21312 

 

2 01.06.2021  

Сіті-лайт 

9 м. Золотоноша 

вул. Шевченка (навпроти піцерії 

«VIVA») 

на розі вулиць Новоселівська -

Шевченка 

ФОП Супрун 

Володимир 

Федорович 

т. 068 132 40 41 

2  

 

14.11.2023 

24.12.2019 

 

 

Сіті-лайт 

 

 

 

Керуючий справами      О.В. Шакура 


