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Про відведення місць для розміщення 
матеріалів передвиборної агітації на 
території Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади

Заслухавши інформацію сільського голови Шинкаренко Ніни 
Олександрівни щодо відведення місць для розміщення матеріалів 
передвиборної агітації на території Великохутірської об’єднаної 
територіальної громади, на виконання ч. З ст. 53, ст. 57 Виборчого кодексу 
України, 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», керуючись ст. ст. 17, 18, 40, 52, 59, 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчим комітетом Великохутірської сільської 
ради

в и р і  ш и в:

1. Відвести місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації на 
території Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади та 
визначити відповідальних за їх обладнання та утримання згідно переліку в 
додатку, що додається.
2. Доручити відповідальним за обладнання та утримання місць для 
розміщення матеріалів передвиборної агітації на території Великохутірської 
сільської об’єднаної територіальної громади:

2.1.Забезпечити обладнання місць для розміщення матеріалів 
передвиборної агітації на території Великохутірської сільської об’єднаної 
територіальної громади дошками оголошень.

2.2. Підтримувати у належному стані місця для розміщення матеріалів 
передвиборної агітації (дошки оголошень) на території Великохутірської 
сільської об’єднаної територіальної громади.

2.3. Забезпечити зняття матеріалів передвиборної агітації розміщених на 
дошках оголошення на території Великохутірської сільської ради після 
2400години 23 жовтня 2020 року.



3. Суб’єктам виборчого процесу здійснювати розміщення матеріалів 
передвиборної агітації із урахуванням цього рішення, з дотриманням 
обмежень щодо ведення передвиборної агітації, визначених чинним 
законодавством.

4. Доручити головному спеціалісту (програмісту) Великохутірської сільської 
ради Вольф В.Б. забезпечити оприлюднення цього рішення шляхом 
розміщення на офіційному веб-сайті Великохутірської сільської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови 
з питань діяльності виконавчих органів Близнюк Тетяну Миколаївну.

Сільський голова І-Ііна ШИНКАРЕНКО



Додаток
. до рішення виконавчого комітету

Великохутірської сільської ради 
від 21.08.2020 року №55

Перелік місць

для розміщення матеріалів передвиборної агітації на території 
Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади

№ А д р е с а  р о з м і щ е н н я  м і с ц я  

( н а с е л е н и й  п у н к т ,  в у л и ц я ,  

п р и м і щ е н н я  т о щ о )

Відповідальні за 
обладнання та 
утримання дошок 
оголошення

1. Дошка оголошень вулиця Куниці села 
Великий Хутір (орієнтир магазин 
«Меркурій»)

Діловод
Великохутірської 
сільської ради 
Стенанок В.І.

2. Дошка оголошень вулиця Куниці села 
Великий Хутір (орієнтир сільська рада)

I Ірибиральник 
службових приміщень
II Іекера Л.В.

о5 . Дошка оголошень вулиця Слобідська села 
Великий Хутір (орієнтир магазин 
«Жовтень»)

Спеціаліст І категорії 
відділу земельних 
відносин та екології 
Великохутірської 
сільської ради Лісуи 
Г.М.

4. Дошка оголошень вулиця 0 .Дорошенка 
села Великий Хутір (орієнтир контора 
СХОВ «Агрофірма»Великий Ху тір»)

Директор СБК Шульга 
В.В.

5. Дошка оголошень вулиця 1 Центральна 
селища Рецюківщина (орієнтир центр с- 
ща Рецірківщина»)

Директор СБК Дрот 1.1.

6. Дошка оголошень вулиця Миру селища 
Рецюківщина (орієнтир пам’ятник ВВВ с- 
ща Рецюківщина»)

Бібліотекар Керсанова 
Л.А.

7. Дошка оголошень на перехресті вулиць 
Набережна, Польова, Шевченка села 
Рождественськс

Директор СК Заноздра 
С.В.


