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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 позачергового засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

29.12.2018    Зала  засідань  міської    ради   

10.00 

 1. Про визначення та затвердження місць для розміщення матеріалів 
передвиборчої агітації в м. Татарбунари.   

Інформує: Коваль Л.В. - керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету міської ради. 
 2. Різне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
 
28.12.2018                          № 
 
Про відведення місць для 
розміщення матеріалів 
передвиборчої агітації в м. 
Татарбунари   
 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 59 Закону України «Про 
вибори Президента України»,  враховуючи постанову Верховної Ради 
України від 26 листопада 2018 року № 2631-VIII «Про призначення чергових 
виборів Президента України»  та з метою визначення та затвердження місць 
для розміщення матеріалів агітації в м. Татарбунари, виконком 
Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
 1. Відвести місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації  на 
території Татарбунарської міської ради: 

- вул. Горького – інформаційна тумба біля готелю «Зустріч»; 
- вул. Горького – інформаційний стенд біля будинку  ТОВ 

«Татарбунарське РБТІ та РОН»; 
- вул. Князєва – інформаційний стенд на міському стадіоні; 
- вул. Стаханова – інформаційний стенд біля будинку № 2; 
- вул. Тура – інформаційний стенд на будівлі  бувшої Татарбунарської 

сукняної фабрики. 
 
 2. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення 
благоустрою у місці  Татарбунарської міської ради  (Даскалєску О.Є.) 
оформити інформаційні стенди для передвиборчої агітації згідно 
затверджених в п.1 цього рішення місць. 
 
 3. Визначити наступні місця для розміщення агітаційних палаток: 



- вул. Горького, біля  магазину «Універмаг» Татарбунарської 
райспоживспілки; 
- центральна площа міста; 
- вул. Горького, біля  кафе «Хвилинка» Татарбунарської райспоживспілки; 
- вул. Князєва, біля міського стадіону «Колос». 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови  Лєсніченко О.В. 

 
 

Міський голова                                                                     А.П. Глущенко 
 
 

       Проект рішення підготовлено  
       виконавчим комітетом    
               (апаратом) міської ради 
 

 
 


