
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про відведення місць для 
розміщення матеріалів  
передвиборної агітації   
 
 

 На виконання постанови Верховної Ради України від 15.07.2020 №795-ІХ 

«Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», Виборчого кодексу 

України, розглянувши пропозиції районних адміністрації міської ради по 

Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, 

Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському районах, для проведення 

чергових місцевих виборів 25.10.2020 виконавчий комітет Запорізької міської 

ради  

ВИРІШИВ: 

1. Відвести місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації згідно 

з додатком. 

2. Головам районних адміністрацій міської ради по Вознесенівському, 

Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, 

Хортицькому, Шевченківському районах до 01.09.2020 забезпечити обладнання 

стендів, дошок оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконкому ради Омельяновича Р.А. 

  

 

 
Міський голова   В.В.Буряк  
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         Додаток 
         до рішення виконавчого 
         комітету міської ради 
 

 

 

Місця для розміщення 
матеріалів передвиборної агітації 

 

Вознесенівський район 

 

1. Вул.Сєдова, 10 – біля КНП «Стоматологічна поліклініка №1» 

Запорізької міської ради; 

 2.Бульвар Шевченка, 25 – біля КНП «Міська лікарня №10» Запорізької 

міської ради; 

 3. Пр.Соборний, 182 – біля будинку. 

  

Дніпровський район 

 

 1. Сквер Чорнобильців; 

 2. Сквер по вул.Розенталь. 

 

Заводський район 

 

 1. вул.Лізи Чайкіної, 53 – біля будинку; 

 2. вул.Історична, 94 – біля будинку; 

 3. вул.Селищна, 17 – біля будинку;  

 4. вул.Електрична, 245 – біля будинку. 

 

Комунарський район 

 

 1. Вул.Новокузнецька, 12 – біля ринку; 

 2. Вул.Дослідна станція, 76 – біля будинку; 

 3. Перехрестя вул.Чумаченка/вул.Європейська. 

 

Олександрівський район 

 

 1. вул.Олександрівська, 26 – паркова зона; 

 2. вул.Вишнева, 42 – біля будинку; 

 3. Сквер обласного театру ляльок з боку вулиці Дніпровської. 

 

Хортицький район 

 

 1. Вул.Новгородська,4а – біля будинку; 

 2. Проспект Ювілейний, 23в – ринок «Ювілейний» ПП «БЕРНИ». 
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Шевченківський район 

 

 1. Проспект Моторобудівників, 22 – біля будинку; 

 2. Вул.Чарівна, 131 – біля будинку; 

 3. Вул.Іванова, перехрестя з круговим рухом (кільце Іванова). 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради       Р.А.Омельянович 

 

 

 

 
Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради 
«Про відведення місць для розміщення матеріалів   

передвиборної агітації» 
 

Постановою Верховної Ради України від 15.07.2020 №795-ІХ призначено 

чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. 

Відповідно до пункту 3 статті 53 Виборчого кодексу України органи 

місцевого самоврядування не пізніш як у перший день виборчого процесу 

відповідних виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у 

людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.  

Опрацювавши вимоги Виборчого кодексу України щодо розміщення 

матеріалів передвиборної агітації, районні адміністрації міської ради по 

Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, 

Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському районах надали пропозиції 

щодо дислокації стендів, дошок оголошень для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації. 

 

 

 
Заступник керуючого справами 
виконкому ради - начальник 
відділу організаційної та кадрової 
роботи виконкому ради      О.В.Савенко 
 

 

 

 

 


