
 
УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

          РІШЕННЯ 
 №16       

19.02.2019 року 

м. Бібрка  

Про встановлення місць для 

передвиборної агітації 

        Відповідно до статті 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 

керуючись ст. 58 Закону України "Про вибори Президента України», 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити місця для передвиборчої агітації на території Бібрської міської ради ОТГ, зокрема: 

- ДНЗ «Сонечко» м.Бібрка - дошка оголошень;  

- вул. Тарнавського м.Бібрка - дошка оголошень; 

- вул. Торгова, 2 (Народний дім м.Бібрка) - дошка оголошень; 

- вул. Грушевського, 2 (зупинковий комплекс м.Бібрка) - дошка оголошень; 

- вул. Уляни Кравченко м.Бібрка - дошка оголошень; 

- Поворот вул.Галицької - вул.Ів.Франка - дошка оголошень; 

- с.Шпильчина,  вул. Львівська (школа) - дошка оголошень. 

- с.Стрілки (зупинка) – дошка оголошень; 

- с.Стоки (Народний дім) - дошка оголошень; 

- с.Вілявче (Народний дім) - дошка оголошень; 

- с.Малі Ланки (зупинка) – дошка оголошень; 

- с.Волове (зупинка) – дошка оголошень; 

- с.Мостище (зупинка) – дошка оголошень. 

- с.Романів (Народний дім) - дошка оголошень; 

- с.Підгородище (Народний дім) - дошка оголошень; 

- с.Під’ярків (Народний дім) - дошка оголошень; 

- с.Селиська (Народний дім) - дошка оголошень; 

- с.Лани (Адмінбудинок (Народний дім)) - дошка оголошень; 

- с.Серники (Народний дім) - дошка оголошень; 

- с.Любешка (Народний дім) - дошка оголошень; 

- с.Великі Глібовичі (Народний дім) - дошка оголошень; 

- с.Волощина (Народний дім) - дошка оголошень; 

- с.Підмонастир (Народний дім) - дошка оголошень; 

2. КП «Рідне місто»; в.о.старости Свірзького старостинського округу Бібрської міської ради 

І.М.Серняку;   в.о.старости Романівського старостинського округу Бібрської міської ради 

І.С.Горішному; в.о.старости Велико Глібовицького старостинського округу Бібрської міської 

ради В.О.Марочканичу; в.о.старости Стрілківського старостинського округу Бібрської міської 

ради В.С.Влаху; в.о.старости Ланівського старостинського округу Бібрської міської ради 

Т.Ф.Кузик; провести  впорядкування зазначених у п.1 даного рішення дощок оголошень,стендів. 

3. На території міста забороняється наклеювання агітаційних матеріалів у невстановлених 

місцях,фасадах будинків, електричних опорах, на пам’ятниках, огорожах, мостах.   

4. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на заступника Бібрського міського голови 

О.В.Довгаль. 
 

    Бібрський міський голова     Р.Я.Гринус 


