
   

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 100

28.08.2020      

Про визначення місць для розміщення 
передвиборчої агітації в населених
пунктах Миколаївської сільської ради

Керуючись  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  на виконання пункту 3 статті  53 Виборчого кодексу України,
Постанови Центральної виборчої комісії № 163 від 08.08.2020 року «Про
Календарний  план  основних  організаційних  заходів  з  підготовки  та
проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року»,  з метою виконання
вимог чинного законодавства України,  виконавчий комітет сільської ради
                                                     вирішив:
1.  Визначити  місця  для  розміщення  друкованих  та  інших  агітаційних
матеріалів  для  передвиборної  агітації.  Додаток  1  додається.
2.  Начальнику  загального  відділу  оприлюднити  дане  рішення  на
офіційному  сайті  Миколаївської  сільської  ради.
3. Начальнику відділу житлово комунального господарства, комунальної
власності  транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування сільської ради організувати роботу групи «Благоустрій»
та  провести заходи щодо очищення місць визначених п.1 цього рішення
до  24  години  24  жовтня  2020  року.
4. Рекомендувати суб’єктам виборчого процесу до 24 години 24 жовтня
2020  року  зняти  друковані  та  інші  агітаційні  матеріали.
5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого комітету-Бідненко С.М.

Сільський голова                                                             Сергій Самотой



   

Відведені місця
№
з/п

Адреса розміщення місця
(населений пункт, вулиця, приміщення, тощо)

Вид об'єкту
(стенд, дошка)

1 с.Северинівка, вул.Гагаріна, 1а (адмінприміщення 
сільської ради)

дошка

2 с.Северинівка, вул.Молодіжна, 1 (будинок культури) дошка
3 с.Мар’ївка, вул.Іванова, 8 (біля магазину) дошка
4 с.Гриценкове, вул.Миру, 11 (біля магазину) дошка
5 с.Рогізне, вул.Прянішнікова, 7 (біля магазину) дошка
6 с.Склярівка, вул.Полякова, 21а (біля магазину) дошка
7 с.Склярівка, вул.Молодіжна, 5 (сільський клуб) дошка
8 с.Софіївка, вул.Центральна, 18 (біля магазину) дошка
9 с.Кекине, вул. Центральна, 9А  об’єкт дозвіллєвої роботи дошка
10 с.Кекине вул.Центральна (біля будинку №65) дошка
11 с.Кекине вул.Над’ярна (біля будинку №2) дошка
12 с.Кекине вул.Садова, 18 (адмінбудівля округу №3) дошка
13 с.Кекине  (біля автобусної зупинки) дошка
14 с.Капітанівка вул.Миру (біля будинку №21) дошка
15 с.Капітанівка вул.Миру (біля автобусної зупинки) дошка
16 с.Постольне, вул.Центральна, 57 (біля магазину) дошка
17 с. Постольне, вул.Центральна, 55 (будинок культури) дошка
18 с.Постольне, вул.Центральна, 89 (біля магазину) дошка
19 с.Степаненкове, вул.Миру, 58 (біля магазину) дошка
20 с.Лікарське, вул. Шкільна, 2/2 дошка
21 с.Миколаївка, вул.Першотравнева, 5 (дошка 

оголошень)
дошка

22 с.Миколаївка, вул.Урожайна, 17 (біля магазину) дошка
23 с.Миколаївка, вул.Шевченка, 1 (дошка оголошень) дошка
24 с.Миколаївка,  вул.Пролетарська,  18  (біля  зупинки

громадського транспору)
дошка

25 с.Спаське, вул.Центральна, 8 (магазин) дошка
26 с.Спаське, вул.Центральна, 44 (Спаський ОДР) дошка
27 с. Руднівка, вул. Центральна, 80  (Сільський  клуб) стенд
28 с. Кровне, вул. Центральна, 88 (біля магазину) дошка

Секретар виконавчого комітету                                          Світлана
БІДНЕНКО 


