Вибори депутатi всiльських, селищних, мiських рад територiа,rьних громад i вiдповiдних
сiльських, селищних, мiських голiв.
25 жовтня 2020

святогiрська Micbka територiальна виборча комiсiя
краматорського районч Донецькот областi
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МеТою забезпечення належноi пiдготовки, органiзацii та проведеннJt
ПеРШИХ Виборiв депутатiв СвятогiрськоТ MicbKoT радиКраматорського району
ЩОнецькоi областi та Святогiрського мiського голови Краматорського району
!ОНецьКоi областi вiдповiдно до ч.3 ст. 5З Виборчого кодексу УкраТни та
рiшень СвятогiрськоТ мiськоi ради Jф 95 вiд 2б.08.2020 РокУ, МаякiвськоТ
сiльськоi ради J\Ъ 58 вiд 04.09 .2020 року, !олинськоi сiльськоi ради J\Ъ 94 вiд
|7.08.2020 року та Хрестищенськоi сiльськоТ ради Jю 58 вiд 20.08 .2020 року

постановля€:
1. Визначити наступний перелiк мiсць для розмiщення друкованих

матерiалiв передвиборчоТ агiтацii:
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2. Постанову оприлюднити у визначений Комiсiею
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