
 
 

Україна 
Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від   28 серпня  2014 р.        №312  

м. Знам’янка 

 

Про визначення місць для розміщення 

матеріалів  передвиборної агітації під  

час проведення позачергових виборів  

народних депутатів України 26 жовтня 2014 року 

 

            З метою  визначення  місць  для   розміщення   матеріалів  передвиборної   агітації   

під час проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року,  

керуючись  ст. 40   Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Встановити на території м. Знам’янка наступні місця для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації, передбаченої Законом України  „Про вибори народних депутатів 

України»:    

 стенд по вул. Жовтневій біля  входу в міський парк відпочинку;   

 стенд на Привокзальній площі при вході на центральну алею; 

 стенд на автобусній зупинці по вул. Радянській (біля спортшколи); 

 стенд біля міського палацу культури по вул. Жовтневій; 

 стенд на автобусній зупинці „Пождепо” (біля житлового будинку №75 по вул. 

Фрунзе); 

 стенд біля колишнього кінотеатру „Україна”; 

 стенд по вул. Г.Сталінграда у районі водолікарні. 

2. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Знам’янської міської ради (нач. Лаптєва Л.О.) спільно з КП „ЗЖЕК №1 ” (кер. Дегтяр 

Е.Г.) до 29 серпня  2014 року забезпечити обладнання стендів з використанням 

розібраних стендів, що залишились від попередніх виборів 2014 р., у вказаних вище 

місцях з поверненням їх для зберігання в господарське приміщення міськвиконкому 

не пізніше 01 листопада 2014 року. 

3. Рекомендувати голові Знам’янської Другої селищної ради Філіпенку С.І.  до 29 серпня 

2014  року обладнати місце для розміщення матеріалів передвиборної агітації по вул. 

Леніна, 56 у смт. Знам’янка Друга. 

4. Визначити для розміщення агітаційних палаток наступні місця: 

 вул. Жовтнева: між будинками № 16 та № 18; між будинком № 18 та 

КП "Ринокторгсервіс"; між будинком № 16 та зупинкою "Готель"; на 

автобусній зупинці "Радянська"  (біля спортшколи); район 

приміщення АТБ та магазину № 4, напроти магазину "Ягідка", 

магазину "Кодак", кіоску "Ятрань", (біля приміщення "Укртелекому"); 



 Привокзальна площа: між автобусною зупинкою та магазином 

"Квіти"; центральна алея; біля приміщення "Укрпошта"; 

 вул. Рози Люксембург: (біля ринку "Південний", ПТУ-12), (біля 

приміщення колишнього кінотеатру "Україна"); 

 пров. 1 Парковий; 

 вул. Осадчого (виходи на залізничний міст); 

 вул. Героїв Сталінграду (район автобусної зупинки "Водолікарня). 

5. Головному редактору газети «Знам’янські  вісті Н.Коленченко  не пізніше 3 вересня 

2014 року  повідомити  виборців  про  відведення  на   території  міста   Знам’янка  та   

смт.  Знам’янка Друга місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

позачергових виборів  народних депутатів України. 

6. Відділу  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач. Загородня 

В.Г.) спільно з окружною та дільничними виборчими комісіями по позачергових 

виборах  народних депутатів України провести роботу з керівниками міських 

організацій політичних партій про дотримання порядку розміщення матеріалів 

передвиборної агітації на території міста   Знам’янка  та смт. Знам’янка Друга. 

7. Надати повноваження головному спеціалісту з питань екології та благоустрою Лобову 

В.Б. складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст.152 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (порушення правил благоустрою 

територій міст та інших населених пунктів). 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Н.Адамович. 

 

 

 

Міський голова                                                           І.Крижановський 
 


