
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 
від __________ № ______ 

          м. Покровськ 

 

 

Про надання дозволу на встановлення 

меморіальної дошки Чирві А.О. 

у м. Покровську 

 

 

З метою, увічнення пам’яті та з нагоди річниці  смерті Чирви Андрія 

Олександровича, механіка-водія 2-го штурмового відділення, 1-го штурмового 

взводу, 2-ї  штурмової роти, що загинув при виконанні службових обов’язків, в зоні 

проведення операції об’єднаних сил, враховуючи рішення Комісії, керуючись   

Порядком встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дошок на території м. Покровськ,  затвердженого рішенням міської 

ради № 7/64-39  від 04.04.2019 року, керуючись статтями 25,59,73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування» в Україні», виконком міської ради,- 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

 

1. Надати     дозвіл  на   встановлення   меморіальної   дошки   Чирві   Андрію 

 Олександровичу. 

 

2.Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини встановити 

меморіальну дошку  за адресою: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2 (на будівлі 

індустріального інституту).  

 

 

2. Координацію роботи щодо виконання  цього рішення покласти на відділ  

культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради (Тумасова), 

контроль за виконанням - на заступника міського голови  Олехнович О.О. 

 

 

Міський голова Р.Требушкін 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради 

 

 

 

 

Про надання дозволу на встановлення 

меморіальної дошки Чирві А.О. 

у м. Покровську 

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ       Відділом культури, туризму та охорони культурної 

                                                 спадщини міської ради 

 

 

 

 

Начальник відділу  культури, туризму 

та охорони культурної спадщини                                                         К.Тумасова 

 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови                                                                   О.Олехнович 

                                                                      

                           

Керуючий справами 

виконавчого комітету ради           А.Жук 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                                                      

міської ради              О.Смаль 

 

 

Начальник відділу з питань 

діловодства, контролю та роботи 

зі зверненнями громадян            Г.Борисова 

 
 

 

 

 

        

 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення Виконавчого комітету міської ради 

 

«Про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки Чирві Андрію 

Олександровичу» 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

Встановлення меморіальної дошки в м. Покровськ сприятиме формуванню 

національної самосвідомості мешканців міста та збереженню пам'яті про військові 

події нашого часу.  

 
2. Мета і шляхи досягнення 
 

Метою прийняття рішення є увічнення пам’яті Чирви Андрія Олександровича, 

механіка-водія 2-го штурмового відділення, 1-го штурмового взводу, 2-ї  

штурмової роти, що загинув при виконанні службових обов’язків, в зоні 

проведення операції об’єднаних сил, формування громадянської компетентності, 

виховування любові до національної культури, поваги до воїнів-патріотів, які 

захищають нашу державу, прагнення бути справжніми українцями. 

 
3. Правові аспекти 
 

Підставою для розроблення проекту рішення є статті 31, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Порядок встановлення та демонтажу 

пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території м. 

Покровськ, затверджений рішенням Покровської міської ради від 04.04.2019 року. 
 
 
4. Позиція заінтересованихорганів 
 

 Проект рішення передбачає узгодження ескізу меморіальної дошки у відділі 

культури, туризму та охорони культурної спадщини; погодження фінансування 

щодо виготовлення дошки. 

 

 

5. Громадське обговорення 

 

Розробником проекту вжиті заходи щодо опублікування проекту рішення  на 

офіційному сайті Покровської міської ради.  

12. 08. 2019 р. відбулося засідання Комісії з розгляду питань встановлення та 

демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території 

м. Покровськ з розгляду  клопотання Кашивської О.В. щодо встановлення 

меморіальної дошки Чирві А.О. Члени Комісії одноголосно підтримали 

клопотання. 

 
6. Прогноз результатів 
 



Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого проекту 

рішення надасть приклад для національно патріотичного виховання 

 

 

Начальник відділу культури, туризму  

та охорони культурної спадщини  

Покровської міської ради                  К.Тумасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


