УКРАЇНА
КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 28.08.2014 №225
м.Красноармійськ

Про визначення та обладнання місць
для розміщення друкованих та інших
агітаційних матеріалів
У зв'язку з проведенням позачергових виборів народних депутатів України 26
жовтня 2014 року, керуючись статтею 107 Закону України «Про вибори народних
депутатів України», на підставі статей 40, 59, 73 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визначити місця:
1.1.

Для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів (додаток 1).

1.2.

Приміщення для проведення передвиборчих зустрічей з виборцями у

місті Красноармійську (додаток 2).
1.3.

Для розміщення агітаційних палаток (додаток 3).

2. КП «Управління міського господарства» (Карнаух), а також підприємствам,
установам та організаціям, які здійснюють нагляд за станом місць, визначених у
додатку 1, обладнати їх та утримувати у належному стані.

В.о. міського голови

В.Ю.Балашов

Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
28.08.2014 №225

ПЕРЕЛІК
місць для розміщення матеріалів передвиборчої
агітації по м.Красноармійськ
1. Місця на зупинках міського громадського транспорту.
вул.Свердлова – зупинка
Автошкола, Хлібозавод – (Красноармійський РЕМ)
Площа Свободи – (Дистанція сигналізації та зв'язку)
вул.Леніна – зупинки
вул.Шевченко – (КП «Красноармійськводоканал»)
вул.Шмідта – зупинки
«Динасовий завод», ринок селища «Динасового заводу», (Вузлова лікарня станції
Красноармійськ)
«Північна» - (ПАТ «Красноармійський Динасовий завод»)
«Локомотивна» - (Локомотивне депо)
«Заводська» - (ПАТ «Красноармійський машинобудівний завод»)
вул.Добропільська – зупинка
«Маяк» - (КМС-135)
вул.Дніпропетровська – зупинки
«Автостанція» - (Донецьке обласне підприємство автобусних станцій)
«Міська лікарня» - (Красноармійська центральна районна лікарня)
«Автопарк» - (КП «Управління міського господарства»)
«вул.Совхозна – (ПАТ «ШУ «Покровське»)
«Завод «Електродвигун» - (ПАТ «Завод «Електродвигун»)
вул. Комінтерна – зупинка
Автостанція (приміська) – (КП «Красноармійськводоканал)
вул.Шота – зупинки
«Залізничний вокзал» - (Станція «Красноармійська»)
вул.Горького – зупинка
ТЦ «Явір» - (КП «Управління міського господарства»)

Парк «Ювілейний» - зупинка
парк «Ювілейний» - (ПАТ «Красноармійське автопідприємство «Укрбуд»)
м-н Шахтарський
магазин «Лія» - (КП «КЦЄЗ»)
район ринку «Лазурний» - (ПАТ «ШУ «Покровське»)
м-н Сонячний
остання зупинка маршрутного таксі № 107 – (Красноармійське управління по газифікації
та газопостачанню)

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П.Ярова

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
28.08.2014 №225

ПЕРЕЛІК
приміщень для проведення передвиборчих зустрічей
з виборцями по м.Красноармійськ

1. Красноармійський центр творчості та дозвілля, вул.Соціалістична,13
2. Клуб ім.Комарова, вул.Київська, 123
3. Клуб ім..Щербака, вул.Свободи, 93

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П.Ярова

Додаток 3
до рішення виконкому міської ради
28.08.2014 №225

ПЕРЕЛІК
місць розміщення агітаційних палаток по м.Красноармійськ

1. Ринок «Лазурний», біля будинку №1, м-н Шахтарський
2. Площа Свободи
3. Площа біля кінотеатру «Мир»
4. Площа біля універмагу «Красноармійськ»
5. Селище «Динасового заводу», район ринку
6. м. Родинське, біля Будинку культури «Шахтар»
7. м.Родинське, район Будинку творчості та дозвілля

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П.Ярова

