
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29.01.2019 року № 4  

м.Кам’янка 
 

Про відведення місць для розміщення 

матеріалів передвиборної агітації        

на чергових виборах Президента 

України  31 березня 2019 року  

  

    

На  виконання частини 4 статті 59 Закону України "Про вибори 

Президента України",  відповідно до постанови Верховної Ради України    від 

26.11.2018 № 2631 „Про призначення чергових виборів Президента України”, 

керуючись частиною першою статті 52 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради  

В  И  Р  І  Ш  И  В  : 

1. Відвести місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації на 

чергових виборах Президента України  31 березня 2019 року за переліком : 

- на існуючих стендах та бігбордах за погодженням із власником;  

- приміщення та вітрини підприємств, установ та організацій за 

погодженням із власником; 

1.1. Місця встановлення агітаційних наметів: 

-      на площі біля готелю «Кам’янка»; 

-     по вул. Гоголя, біля в’їзду до гаражів відділення Державного казначейства в 

Кам’янському районі; 

-    на розі вулиць Героїв Майдану і Пушкіна, біля входу в магазин „Універмаг” 

Кам’янського РайСТ; 

-    в мікрорайоні «Чмижина» по вул. Декабристів, біля магазину ПП Несененко; 

-      в районі Кам’янської районної лікарні по вул. Покровська, 80; 

-      в районі ЗОШ № 1, біля магазину ПП Соболя, вул. Героїв Майдану,18; 

-      в районі спиртзаводу по вул. Сердюка, біля верхньої прохідної; 

-      в с. Тимошівка по вул.Героїв Майдану перед будинком культури та  по вул. 

Д. Коломійця біля адмінприміщення лісгоспу; 

- в с.Юрчиха по вул.Казаряна,5 біля приміщення сільської ради та 

вул.Джерельна в районі автобусної зупинки 

2.       Зобов’язати Кам’янське  відділення поліції ГУНП  Черкаської області                                                                                                                                                                                                                                           

контролювати виконання даного рішення в частині розміщення матеріалів 

передвиборчої агітації та місць встановлення агітаційних наметів у визначених 

місцях і вживати заходів впливу до порушників відповідно до чинного 

законодавства. 

 3.        Заборонити розміщення агітаційних матеріалів на будівлях, стовпах та 

інших місцях, не визначених даним рішенням. 



 

 

 4.        Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечиталюка О.В. 

 

Міський голова                                                                                   В.І.Тірон 
 

 

 

 


