
 

 

 
   

      
    

   УКРАЇНА 

                           ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

 

                                                     РІШЕННЯ  
від ____________ № _____ 

                   м. Житомир 
 

Про визначення місць розміщення  

стендів, дощок оголошень для 

розповсюдження матеріалів 

передвиборної агітації до виборів 

народних депутатів України  

21 липня 2019 року 

   

З метою сприяння проведенню передвиборної агітації у місті Житомир 

та відповідно до Закону України “Про вибори народних депутатів України”, 

Указу Президента України №303/2019 “Про дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів”, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Визначити місця для розміщення стендів, дощок оголошень для 

розповсюдження матеріалів передвиборної агітації до виборів народних 

депутатів України 21 липня 2019 року згідно з додатком.  

2. Управлінню комунального господарства міської ради та управлінню 

житлового господарства міської ради забезпечити обладнання стендів, дощок 

оголошень у визначених місцях для розміщення матеріалів передвиборної 

агітації до 10 липня 2019 року та зняття передвиборних агітаційних матеріалів 

відповідно до строків, визначених чинним законодавством України.  

3. Комунальному підприємству “Інспекція з благоустрою м. Житомира” 

міської ради та муніципальній інспекції міської ради, у випадку розміщення 

матеріалів передвиборної агітації у невизначених для цього місцях, вживати 

заходи згідно з чинним законодавством України.  

4. Управлінню по зв'язках з громадськістю міської ради оприлюднити в 

засобах масової інформації перелік місць для розміщення матеріалів агітації до 

виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ольшанську С.Г. 

  

 

Міський голова                                                                        С. І. Сухомлин  
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                                                                               Додаток 

                                                                               до рішення виконавчого комітету 

                                                                               Житомирської міської ради 

                                                                               ____________ № _____ 

                 

Перелік 

місць  для  розміщення стендів, дощок оголошень для розповсюдження 

матеріалів передвиборної агітації до  виборів 

народних депутатів України 21 липня 2019 року 

 

На території Богунського району м. Житомира: 

 вул. Київська, 37 (ЦУМ); 

 вул. Київська, 89, 91 (зупинка); 

 майдан Перемоги (зупинка трамвая); 

 майдан Короленка (гастроном “Тетерів”); 

 вул. Покровська, 151; 

 проспект Миру, 15 (зупинка); 

 проспект Миру, 37 (зупинка); 

 вул. Чуднівська, 96; 

 вул. Героїв Пожежних, 122 (фабрика “Крок”); 

 вул. Домбровського, 27 (ринок “Тетерів”); 

 

 

На території Корольовського району м. Житомира: 

 вул. Велика Бердичівська, 54; 

 майдан Житній Ринок, 1 (перед Торговельним центром); 

 вул. Театральна, 9 (телецентр); 

 площа Польова, 2 (зупинка); 

 на розі вулиць Корольова та Вітрука (навпроти ринку); 

 майдан Привокзальний (зупинка); 

 на розі вулиць Івана Сльоти та Шевченка; 

 вул. Івана Кочерги, 3; 

 майдан Соборний, 6 (облмуздрамтеатр); 

 майдан Станишівський (зупинка). 

 

 

Директор департаменту 

містобудування та земельних відносин  

міської ради                                                                                  І.Й.Блажиєвський 

 

Керуючий справами                                                                    О.М. Пашко 

 



                                                               

 

 

  


