
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27 грудня 2018 року        № 444 

 

Про відведення місць для 

розміщення матеріалів 

передвиборчої агітації 

 

 

Відповідно до ч. 4 ст. 59 Закону України „Про вибори Президента України”, 

керуючись п.7 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет міської ради 

 

в и р і ш и в: 

 

1. Відвести для розміщення матеріалів передвиборчої агітації: 

 

 інформаційні тумби та щити, розташовані:  

- біля авіамістечка (вул. Багачанська); 

- біля будівлі по вул. Гоголя, 4 (колишнє приміщення райспоживспілки); 

- біля магазину "Україна", вул. Гоголя, 72; 

- біля магазину "Лакомка", вул. Гоголя, 131; 

- біля магазину "Сільпо", вул. Гоголя, 98/6; 

- біля входу на курорт, вул. Гоголя, 112; 

- біля приміщення ТДВ "Миргородський хлібозавод", вул. Гоголя, 169; 

- біля приміщення Миргородської ЦРЛ, вул. Гоголя, 172; 

- біля центру культури і дозвілля, вул. Личанка, 60/23; 

 

 приміщення та вітрини організацій(за згодою)  за адресами:  

- магазин "Фуршет", вул. Гоголя, 56;  

- магазин "Україна", вул. Гоголя, 72; 

- магазин „Сільпо”, вул. Гоголя, 98/6; 

- магазин "Астрон", вул. Гоголя, 139;  

- універсам "Хвилинка", вул. Гоголя, 149; 

- магазин "Каштан", вул. Троїцька, 57; 

- магазин "Продукти", вул. Багачанська, 48; 

- автовокзал, вул. Воскресінська, 9; 

- палац культури ПрАТ ЛОЗ "Миргородкурорт", вул.Гоголя, 112; 

- санаторій ім. М.Гоголя, вул.Миргородських дивізій, 12; 

- санаторій "Слава", вул. Харківка, 64; 

- МРЦ "Миргород", вул. Українська, 58; 

 

 місця встановлення агітаційних палаток:  

- центральна площа міста, вул. Гоголя; 

- автобусна зупинка "Авіамістечко" (перетин вул.Багачанська - вул.Робітнича); 

- територія перед будівлею по вул. Гоголя, 4; 



- територія перед магазином "Україна”, вул. Гоголя, 72; 

- територія перед магазином "Астрон", вул. Гоголя, 139; 

- тротуар між буд. по вул. Гоголя, 84 та вул. Гоголя, 88; 

- біля міського будинку культури, вул. Київська, 1; 

- парк "Дружба"; 

- вул. Гоголя в районі ЦРЛ. 

 

2. Зобов’язати керівників зазначених установ і організацій надавати допомогу у розміщенні 

агітаційних матеріалів. 

 

3. Заборонити використання приміщень навчальних закладів та дитячої музичної школи для 

проведення зустрічей із виборцями. Визначити для проведення масових заходів у період 

підготовки чергових виборів Президента України приміщення: 

- центр естетичного виховання (вул. Грекова,5, директор Хоменко А.А., тел. 5-20-89); 

- центр культури та дозвілля (вул. Личанська, 60/23, директор Шпак О.М., тел. 4-65-43). 

 

4. Проводити стягнення орендної плати за користування приміщеннями з організаторів 

масових заходів згідно з чинним законодавством. 

 

5. Зобов’язати Миргородський відділ поліції Головного Управління Національної поліції в 

Полтавській області контролювати виконання даного рішення в частині розміщення 

матеріалів передвиборчої агітації та встановлення агітаційних палаток у визначених 

місцях і вживати заходів впливу до порушників відповідно до чинного законодавства. 

 

6. Заборонити розміщення агітаційних матеріалів на будівлях, стовпах та інших місцях, не 

визначених даним рішенням. 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Гирку Н.О.  

 

 

 

 

Міський голова      С.П. Соломаха 
 


