
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

26 грудня 2018 року  Старокостянтинів   № 413/2018-р 

 

Про відведення місць та обладнання 

стендів, дошок оголошень для 

розміщення матеріалів передвиборної 

агітації 
 

Керуючись ч. 4 ст. 59 Закону України від 05 березня 1999 року               

№ 474-XIV «Про вибори Президента України», ст. 40 Закону України від            

21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Відвести місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

згідно з додатком.  

 

2. Комунальному ремонтно-будівному шляховому підприємству 

(Тащук В.І.) до 30 грудня 2018 року обладнати стенди, дошки оголошень 

відповідно до відведених місць. 

 

3. Першому заступнику міського голови Богачуку В.В. перевірити 

обладнання стендів і дошок оголошень для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації та доповісти особисто міському голові про результати 

перевірки. 

 

4. Дозволити встановлення стендів, дошок оголошень для розміщення 

матеріалів передвиборної агітації в інших місцях лише за погодженням 

виконавчого комітету міської ради. 

 

5. Відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської 

ради (Бліщ С.С.) оприлюднити розпорядження в засобах масової інформації. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 

Міський голова                                       підпис                               М. Мельничук 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

26 грудня 2018 року № 413/2018-р 

 

 

Місця 

для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

 

Площа біля торгового центру вул. Ессенська, 2; 

Автозупинка «Болгарське містечко» вул. Миру, 1/155; 

Автозупинка «Стадіон» вул. Острозького, 40; 

Автовокзал вул. Острозького, 2; 

Автозупинка «Ринок РайСТ» вул. Грушевського, 24/4; 

Автозупинка «Центральна районна 

лікарня» 

вул. Сковороди, 9/1; 

Залізничний вокзал № 1  вул. Залізнична, 11/1; 

Залізничний вокзал № 2 вул. Гончара, 4; 

Автозупинка «Новики» вул. Київська, 18/2; 

Автозупинка «Цукрозавод» вул. Кожедуба, 13; 

Автозупинка «ПТУ» вул. І.Франка, 23; 

Автозупинка «ЗОШ № 3» вул. Ізяславська, 22/1; 

Автозупинка «Троянда» вул. І.Франка, 37; 

Біля адміністративного приміщення 

Старокостянтинівської житлово-

експлуатаційної контори 

вул. Попова, 71; 

Автозупинка «ЗОШ № 4» вул. 1 Травня, 22; 

Біля адміністративного приміщення 

Старокостянтинівського комбінату 

комунальних підприємств 

вул. Героїв Небесної Сотні, 1. 

 

 

 

Керуючий справами підпис В. Янзюк 


