
 

від 25 серпня 2020  року                                              № 140 

м. Новоукраїнка 

 
Про відведення місць для розміщення 

матеріалів передвиборної агітації на   

території Новоукраїнської міської  

об’єднаної територіальної громади 

 

Керуючись частиною третьою статті 53 Виборчого кодексу України, 

статтею 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",- 

 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визначити на території Новоукраїнської міської об’єднаної 

територіальної громади наступні місця для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації (плакатів, стендів, листівок та інших друкованих 

агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої 

реклами)) та забезпечити їх обладнання: 

 

по вулиці Соборній, 36 в м. Новоукраїнка, біля будівлі колишнього 

універмагу за лінією тротуару; 

по вулиці Соборній, 73 в м. Новоукраїнка, навпроти ринку біля магазину 

"Соколівські ковбаси" по лінії огорожі Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської ради та житлового будинку  

№ 73; 

по провулку Лікарняному, 1 в м. Новоукраїнка, біля входу на територію 

комунального некомерційного підприємства "Новоукраїнська центральна 

районна лікарня" Новоукраїнської районної ради; 

по вулиці Курчатова, 9 в м. Новоукраїнка, біля міні-ринку вздовж 

огорожі; 

по вулиці Миколи Вороного, 13 (район Молдавки) в м. Новоукраїнка, 

вздовж огорожі заготзбутбази; 

по вул. Миколи Вороного, 202, біля філії № 1 Новоукраїнського міського 

палацу культури "Ювілейний"; 

по вул. Піщанобрідській, біля філії № 2 Новоукраїнського міського 

палацу культури "Ювілейний"; 



по вул. Карпенка-Карого, 29 в с. Звірівка, біля приміщення філії 

Новоукраїнського дошкільного навчального закладу "Зернятко"; 

 

 

по вул. Центральній, 75 в с. Мар’янопіль, біля адміністративного 

приміщення Мар’янопільського старостату; 

по вул. Грушевського, 3 в с. Єгорівка, біля адміністративного приміщення 

Воронівського старостату; 

по вул. Квітневій, 21 в с. Воронівка, біля Воронівської філії 

Новоукраїнської центральної бібліотеки. 

 

2. Новоукраїнському ЖКП та КП "Водокомунгосп", виконуючим 

обов’язки старост: 

- поновити стенди, дошки оголошень у визначених пунктом 1 даного 

рішення місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації; 

- зняти на відведених місцях розміщені агітаційні матеріали з 24 години 

останньої п’ятниці, що передує дню виборів чи дню повторного голосування. 

 

3. Відділу організаційної роботи та інформації виконавчого комітету 

міської ради дане рішення опублікувати на офіційному сайті міської ради та 

направити до Новоукраїнського районного відділу Національної поліції 

України. 

 

4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 26 грудня 2018 року         

№ 201 "Про відведення місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

на території Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади" 

визнати таким, що втратило чинність. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Кошеля А.Ю., виконуючих обов’язки старост. 

 

 

 

Міський голова                                                                      О. Корінний 


