УКРАЇНА
Буринська міська рада
Сумської області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 29.01.2019

м. Буринь

№ 31

Про визначення місць проведення масових
заходів, розміщення інформаційних наметів
та офіційних агітаційних матеріалів на
території Буринської міської ради
З метою забезпечення дотримання на території Буринської міської ради
вимог Конституції України щодо вільного вираження громадянами своїх
поглядів і переконань, керуючись статтею 34 Конституції України, статтею 12
Закону України «Про політичні партії в Україні», статтею 21 Закону України
«Про громадські об’єднання», статтею 6 Закону України «Про інформацію»,
статтею 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Єдиними
правилами ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних
переїздів, правила користування ними та охорони», затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 30 березня1994 р. № 198, відповідно до
підпункту 3 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Визначити місця для проведення масових заходів, що проводяться
суб'єктами виборчих процесів, на території Буринської міської ради (додаток 1).
2. Визначити місця для проведення зборів, мiтингiв, манiфестацiй i
демонстрацій, інформаційних наметів, інших масових громадських заходів
політичного, культурно-просвітницького, релiгiйного xapaктеру на території
Буринської міської ради (додаток 2).
3. Визначити місця для розміщення стендів і дошок оголошень для
розміщення офіційних агітаційних матеріалів на території Буринської міської
ради (додаток 3).
4. Затвердити Порядок розміщення інформаційних наметів (палаток,
столів та ін.) для здійснення агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних
заходів на території Буринської міської ради (додаток 4).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого
справами виконавчого комітету (секретаря виконавчого комітету) міської ради
О.А.Іваненко.
Міський голова

В.Б.Ладуха

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Буринської міської ради
29.01.2019 № 31

МІСЦЯ
для проведення масових заходів, що проводяться суб'єктами виборчих
процесів, на території Буринської міської ради
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Місця для проведення
заходів
Буринський районний будинок культури
(за погодженням з відділом культури і туризму
Буринської районної державної адміністрації)
Вознесенський сільський будинок культури
Воскресенський сільський будинок культури
Жуківський сільський будинок культури
Успенський сільський будинок культури
Суховерхівський сільський будинок культури
Степанівський сільський будинок культури
Олександрівський сільський будинок культури
Червонослобідський сільський клуб
Дичанський сільський будинок культури

Керуючий справами виконавчого комітету
(секретар виконавчого комітету)
міської ради

О.А.Іваненко

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Буринської міської ради
29.01.2019 № 31

МІСЦЯ
місця для проведення зборів, мiтингiв, манiфестацiй i демонстрацій,
розміщення інформаційних наметів, інших масових громадських заходів
політичного, культурно-просвітницького, релiгiйного xapaктеру на
території Буринської міської ради
№
з/п
1.

Місця для проведення заходів

Примітка

м. Буринь, пл. Першотравнева

2.

с. Вознесенка, вул. Паратівка

3.

с. Воскресенка, вул. Шкільна

4.

с. Жуківка, вул. Сарничева

5.
6.

с. Олександрівка,
вул. Середнівська
с. Степанівка, вул. Центральна

7.

с. Суховерхівка, вул. Чкалова

8.

с. Успенка, вул. Центральна

9.

с. Верхня Сагарівка, вул. Садова

10.
11.

с. Червона Слобода,
вул. Центральна
с. Дич, вул. Лугова

12.

с. Чумакове, вул. Сеймська

біля будівлі Буринської
районної ради, між
будівлями Буринської
районної ради та маркету
«Лідія»
біля будівлі сільського
будинку культури
біля будівлі старостинського
округу
біля адміністративної будівлі
старостинського округу
біля адміністративної будівлі
старостинського округу
біля адміністративної будівлі
старостинського округу
біля будівель торгівельних
закладів
біля будівлі сільського
будинку культури
біля будівлі сільського
будинку культури
біля будівель торгівельних
закладів
біля будівлі сільського
будинку культури
біля магазину міського
споживчого товариства

Керуючий справами виконавчого комітету
(секретар виконавчого комітету)
міської ради

О.А.Іваненко

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Буринської міської ради
14.02.2019 № 56
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
Буринської міської ради
29.01.2019 № 31

МІСЦЯ
для розміщення стендів і дошок оголошень для розміщення офіційних
агітаційних матеріалів на території Буринської міської ради
Населений пункт
м. Буринь
с. Успенка
с. Верхня Сагарівка
с. Олександрівка
с. Жуківка
с. Червона Слобода
с. Чумакове
с. Дич
с. Воскресенка
с. Вознесенка
с. Степанівка
с. Суховерхівка

Місце розташування
між будівлями маркету «Лідія» та магазину «Каштан»
біля будівлі будинку культури, вул. Центральна
біля будівлі будинку культури, вул. Садова
біля будівлі магазину «Продукти», вул. Середнівська
біля будівлі сільського будинку культури,
вул. Сарничева
біля будівель торгівельних закладів, вул. Центральна
біля будівель торгівельних закладів, вул. Сеймська
біля будівель торгівельних закладів, вул. Лугова
біля будівлі будинку культури, вул. Шкільна
біля будівлі поштового зв’язку, вул. Паратівка
біля будівлі магазину «Степанівський», вул. Центральна
біля будівель торгівельних закладів, вул. Чкалова

Керуючий справами виконавчого комітету
(секретар виконавчого комітету)
міської ради

О.ІВАНЕНКО

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
Буринської міської ради
29.01.2019 № 31

Порядок
розміщення інформаційних наметів (палаток, столів та ін. ) для здійснення
агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних заходів на території
Буринської міської ради
Цей Порядок розроблено з метою забезпечення конституційних прав
громадян на вільне збирання, зберігання, використання, поширення інформації
та їх виборчих прав відповідно до Конституції України, законів України «Про
політичні партії в Україні», «Про об`єднання громадян», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про вибори Президента
України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори»,
«Про благоустрій населених пунктів».
Розміщення інформаційних наметів (палаток, столів та ін.) для здійснення
агітаційних, інформаційних, роз’яснювальних заходів на території Буринської
міської ради (окрім підприємницької діяльності) здійснюється відповідно до
цього Порядку та у визначених цим рішенням місцях.
Для розміщення інформаційного намету (палатки, столу та ін.) ініціатор
заходу не пізніше ніж за п`ять днів подає до виконавчого комітету Буринської
міської ради заяву-повідомлення, у якій зазначається:
інформація про ініціатора розміщення інформаційного намету (палатки,
столу та ін.) - назва політичної партії, блоку, громадської організації,
інформація про керівника, способи зв`язку з ним;
дата та період, на який встановлюються інформаційні намети (палатки,
столи та ін.);
місце розміщення інформаційного намету (палатки, столу та ін.), дані про
осіб, які уповноважені здійснювати роботу в наметі (палатці, біля столу та ін.);
дані про відповідального за діяльність інформаційного намету (палатки,
столу та ін.) – прізвище, ім’я, по батькові, способи зв`язку з ним, засоби
зв`язку.
З метою забезпечення благоустрою території місць розміщення
інформаційних наметів (палаток, столів та ін.) та прилеглої території власник
інформаційного намету (палатки, столу та ін.) зобов’язаний підтримувати в
належному санітарному стані місце розміщення інформаційного намету
(палатки, столу та ін.), для чого встановити урну для сміття та прибрати
прилеглу територію в радіусі 2 метрів.
Забороняється розміщувати малі архітектурні форми:
біля фасадів адміністративних і культових будівель, безпосередньо біля
пам'ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків,
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скульптурних та інших елементів оздоблення будинків і декоративного
благоустрою території;
ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць;
в охоронних зонах інженерних комунікацій;
на зупинці громадського транспорту на відстані ближче ніж 20 метрів в
обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знака, що її позначає
(крім малих архітектурних форм, зблокованих з кіосками для продажу проїзних
квитків);
на штучних спорудах (крім випадків, коли розміщення цих споруд
передбачено проектом будівництва або реконструкції, погодженим та
затвердженим в установленому порядку);
ближче ніж за 100 метрів до залізничних переїздів.
За порушення цього Порядку (незабезпечення належного санітарного
стану, засмічення території, пошкодження тротуарної плитки, асфальтового
покриття, інших елементів благоустрою) ініціатор (власник) встановлення
намету (палатки, столу та ін.) притягується до адміністративної
відповідальності за порушення правил благоустрою у порядку, передбаченої
статтею 152 Кодексу України про адміністративні порушення.
Керуючий справами виконавчого комітету
(секретар виконавчого комітету)
міської ради

О.А.Іваненко

