
Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

Рішення

  від   31 січня  2014  р.                                     № 43

м. Знам`янка
Про погодження Знам’янській 
міській організації Політичної
партії «УДАР» проведення
масових заходів - встановлення
наметів 

     Розглянувши повідомлення Знам'янської міської організації Політичної партії "УДАР" 
(Український Демократичний Альянс за Реформи)  про проведення масових заходів - 
встановлення  з 1 лютого по 30 грудня 2014 року агітаційних наметів для інформування 
громадськості міста про політичну партію «УДАР»,  діяльність її депутатської фракції у 
Верховній Раді України, безкоштовне розповсюдження газет і агітаційних матеріалів, місця 
встановлення: біля приміщення Знам’янського вузла зв’язку Кіровоградської дирекції 
«Укрпошта», на площі біля міського Палацу культури, біля пам’ятника Т.Шевченку, вул. 
Свердлова (вихід на залізничний міст), вул. Осадчого (вихід на залізничний міст), на розі 
вул. Леваневського і пров. Халтуріна – вхід на Знам’янський центральний ринок,  на 
території вул. Р.Люксембург (біля ринку «Південний», ПТУ-12), в центральній частині міста 
по вулиці Жовтневій між будинками № 16 і № 18, на території міського парку відпочинку,  
вул. Героїв Сталінграду (район автобусної зупинки «Водолікарня»), Привокзальна площа 
між автобусною зупинкою та магазином «Квіти», Привокзальна площа (центральна алея), 
відповідальний за проведення – Корчинський Максим Ярославович голова Знам’янської 
міської організації Політичної партії "УДАР" (Український Демократичний Альянс за 
Реформи), керуючись ст.20 Закону України „Про об’єднання громадян”, ст. 38, ч. 1, п. б, п/п 
3 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Взяти до відома повідомлення Знам'янської міської організації Політичної партії 
"УДАР" (Український Демократичний Альянс за Реформи)   про проведення масових 
заходів -  встановлення  з 1 лютого 2014 року  до початку виборчої кампанії по 
виборах Президента України інформаційних наметів для інформування громадськості 
міста про політичну партію «УДАР»,  діяльність її депутатської фракції у Верховній 
Раді України, безкоштовне розповсюдження газет і агітаційних матеріалів, місця 
встановлення: біля приміщення Знам’янського вузла зв’язку Кіровоградської дирекції 
«Укрпошта», на площі біля міського Палацу культури, біля пам’ятника Т.Шевченку, 
вул. Свердлова (вихід на залізничний міст), вул. Осадчого (вихід на залізничний міст), 
на розі вул. Леваневського і пров. Халтуріна – вхід на Знам’янський центральний 
ринок,  на території вул. Р.Люксембург (біля ринку «Південний», ПТУ-12), в 
центральній частині міста по вулиці Жовтневій між будинками №16 і №18, на 
території міського парку відпочинку,  вул. Героїв Сталінграду (район автобусної 
зупинки «Водолікарня»), Привокзальна площа між автобусною зупинкою та 
магазином «Квіти», Привокзальна площа (центральна алея).



2. Знам’янському міському відділу міліції УМВС України в Кіровоградській області 
(нач. Рудь С.В.) на час проведення  масового заходу  забезпечити охорону 
громадського порядку, особистої і майнової безпеки громадян.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю міськвиконкому (нач. Загородня В.Г.).

                           Міський голова                                                 І.Крижановський 


