
       

 
 

Україна 
Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від      13   серпня 2015 р.      № 264 

м. Знам’янка 

 

Про визначення місць для розміщення 

плакатів, стендів, листівок та інших  

друкованих агітаційних матеріалів 

(крім матеріалів, що розміщуються 

на носіях зовнішньої реклами) 

під час проведення  місцевих 

виборів 25 жовтня 2015 року 

 

  

           З метою  визначення  місць  для   розміщення  плакатів, стендів, листівок та інших 

друкованих агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях 

зовнішньої реклами) під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року, 

керуючись ст. 56 Закону України «Про місцеві вибори»,  ст. 40   Закону  України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Встановити на території м. Знам’янка наступні місця для розміщення плакатів, стендів, 

листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що 

розміщуються на носіях зовнішньої реклами) під час проведення місцевих виборів 25 

жовтня 2015 року :    

 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. 

Дегтярь Е.Г.) до 09 вересня  2015 року забезпечити обладнання стендів з 

використанням розібраних стендів, що залишились від попередніх виборів 2014 р., 

у вказаних вище місцях. 

3. Рекомендувати голові Знам’янської Другої селищної ради Філіпенку С.І.  до 09 

вересня  2015  року обладнати місце для розміщення плакатів, стендів, листівок та 

інших друкованих агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на 



носіях зовнішньої реклами) під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 

року по вул. Леніна, 56 у смт. Знам’янка Друга. 

4. Головному редактору газети Знам’янської міської ради «Знам’янські вісті»  

Коленченко Н.І. не пізніше 05 вересня 2015 року  повідомити  виборців  про  

відведення  на   території  міста   Знам’янка  та   смт.  Знам’янка Друга місць для 

розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів 

(крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами),  під час 

проведення місцевих виборів  25 жовтня 2015 року. 

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

В.Г.) спільно з територіальними та дільничними виборчими комісіями місцевих 

виборів  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. 

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

Н.Адамович. 

 

 

 

       Міський голова                                                      І.Крижановський 


