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ЦЕ: офіційний орган, що представляє громадян  міста 
Падуя та іноземних  громадян та громадян без 
громадянства  і  не має італійського та / або 
громадянства ЄС; він буде складатися з 16 обраних 
представників.

Функція: Є дорадчим органом для міського голови, Ради, 
Міськоі Ради, комісій ради та районних рад. Комісія може 
представити їм думки щодо запропонованих резолюцій 
та подати власні пропозиції щодо всього, що стосується 
адміністративного життя міста.

Можуть проголосувати Усі люди, які станом на 14 червня 
2021 року:
• мають громадянство держави, що не входить до 
Європейського Союзу, або статус без громадянства; 
• мають дійсний документ, що посвідчує особу; 
• старші 18 років; 
• зареєстровані в реєстрі жителів муніципалітету Падуї.

ГОЛОСУВАННЯ 14 ЧЕРВНЯ ДО 14 ЛІПНЯ 2021
В МІСЦЯХ, СПЕЦІАЛЬНО ВІДВЕДЕНИХ ПО РАЙОНАХ МІСТА

WWW.PADOVANET.IT
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ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО  ЗАЯВKИ:
Офіс прав та участі - Сектор кабінету Мера – Міська Рада 
(Муніципалітет ) міста Падуя:
WhatsApp 334 3444663 після надсилання запиту на інформацію через 
WhatsApp з користувачем буде зв’язано).
електронною поштою commissionestranieri@comune.padova.it
веб-сайт:https://www.padovanet.it/informazione/elezione-della-commissione-
la-rappresentanza-delle-persone-padovane-con-cittadinanza
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Хто може подати заявку: громадяни  іноземці /ки які є  резидентами 
муніципалітету міста  Падуя; 
• мати громадянство держави, яка не входить до Європейського Союзу, або не 
мати громадянства; 
• мати діючий документ, що посвідчує особу, та дійсний дозвіл на проживання або 
знаходиться в процесі поновлення; 
• старші 18 років;
• зареєстровані в реєстрі жителів муніципалітету Падуї;
•  не відповідати умовам, передбаченим статтею 10 Законодавчого указу 235/2012, 
або положеннями про предмет невиконання та забороною обіймати виборні 
посади.
Як подати заявку: ті, хто має намір подати заявку, можуть заявити про свою 
доступність до  14 травня 2021 року, використовуючи відповідну форму на 
веб-сайті www.padovanet.it. Бланк, заповнений та підписаний у всіх його частинах 
латинськими літерами, супроводжений фотографією розміром на посвідчення  
та копією документа, що посвідчує особу та дійсного дозволу на проживання або 
в процесі поновлення, є персональною формою заяви.

Кожна кандидатура повинна бути підписана латинськими літерами щонайменше 
20  виборцями. Кожен виборець може залишити свій підпис лише на одну 
кандидатуру. 
Кожен кандидат повинен самотужки зібрати підписu на свою кандидатуру та 
копії відповідних документів.

Форма заявки разом із необхідною документацією повинна бути представлена   до 
Генерального протоколу Міської Ради (муніципалітету) міста Падуя одним із 
наступних двох способів:

- електронною поштою: protocollogenerale@comune.padova.it
-   сертифікованою електронною адресою: protocollo.generale@pec.comune.padova.it


