
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від 29 квітня 2014 року                                  №  221 
   
 
 
Про відведення місць  
під обладнання стендів, дошок  
оголошень для  розміщення  
матеріалів передвиборної агітації   

 
 
 
 
 
 
 

       Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, п. 6 ст. 59 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 90  Закону України “Про вибори 
Президента України”, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
 
 
 

В И Р І Ш И В: 

 
 
 

   1. Відвести місця під обладнання стендів, дошок оголошень для 
розміщення матеріалів передвиборної агітації згідно з додатком. 
   2. Головному управлінню житлово – комунального господарства 
Кіровоградської міської ради, Кіровській та Ленінській районним у                        
м. Кіровограді радам організувати роботу з обладнання  стендів, дошок 
оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації на відведених 
місцях згідно з додатком. 
       3. Новенській селищній раді відвести місця та забезпечити обладнання 
стендів, дошок оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації. 
       4. Відділу по роботі із засобами масової інформації опублікувати дане 
рішення у віснику Кіровоградської міської ради „Вечірня газета” та на 
офіційній сторінці Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет. 
     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Поліщука С.Ю. 
 
 
 

Міський голова                    О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хричова 24 52 36  



 

                                       
            Додаток  

до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
29 квітня 2014  
№ 221 

 
 

Перелік 
відведених  місць під обладнання стендів, дошок оголошень для розміщення 

матеріалів передвиборної агітації  
 
 
№ 
п/п 

Адреси відведених місць 

1 2 

1. На зупинці по вул. Короленка 

2. У Центральному сквері 
3. По вул. Космонавта Попова (на зупинці напроти РАГСу) 

4. Вул. Преображенська (поруч із будинком Профспілки) 

5. По вул. Добровольського (поруч з ринком „Миколаївські торговельні 
ряди”, біля будинку № 18) 

6. По вул. Хабаровській (у дворі буд. № 3) 
7. По вул. Завадівській (на кінцевій зупинці громадського транспорту) 

8. По вул. Ленінградській (біля магазину ВАТ „Птахокомбінат”)  

9. По вул. Шевченка (на зупинці „Бібліотека ім. А. Гайдара”)  

10. По вул. 50 років Жовтня (біля ДПІ м. Кіровограда) 

11. У селищі Гірничому (поруч з ринком) 

12. У селищі Новому (біля ринку) 

   
 
  

Начальник управління  
містобудування та архітектури  
Кіровоградської міської ради –  
головний архітектор міста        В.Мездрін   
  
 
 
 
 
 
 


