
                                    
                                                            УКРАЇНА 

                                           ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                            РІШЕННЯ 
                                                     

 
 від __________ № ______ 

          м. Покровьк 

 

Про надання дозволу на встановлення 

меморіальної дошки Шумуку Д.Л. 

у м. Покровську 

 

 

З метою збереження історико-культурного надбання в інтересах нинішнього та 

майбутніх поколінь, увічнення пам’яті Шумука Данила Лаврентійовича унікальної 

історичної постаті, котра активно проявила себе в українському національно-

визвольному русі, за свої переконання, біль,  громадянську мужність, самовідданість у 

боротьбі,  за утвердження  ідеалів свободи і демократії, згідно Указу Президента 

України Віктора Ющенка № 431/2007 від 21 травня 2007 року про відзначення Дня 

пам'яті жертв політичних репресій в Україні, згідно протоколу № 3 від 26.05.2019 року 

засідання комісії з розгляду питань встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дошок на території м. Покровськ, 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  Шумуку  Данилу  

Лаврентійовичу.   

 

2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

встановити  меморіальну дошку Шумуку Данилу Лаврентійовичу за адресою: 

м.Покровськ, вул.Поштова,18. 

  

3. 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 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007


АРКУШ 

 погодження до проекту рішення  

   Покровської міської ради 

 

 

 

 

Про надання дозволу на встановлення 

меморіальної дошки Шумуку Д.Л. 

у м. Покровську 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ            відділом  культури, туризму  та охорони  культурної  

  спадщини міської ради 

 

 

Начальник відділу культури,  

туризму та охорони культурної 

спадщини міської ради                                                              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 комітеуту міської ради  

 

«Про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки Шумуку Д.Л.» 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 

В розбудові Української незалежної держави постає таке першочергове 

завдання, як формування національної самосвідомості, відродження духовності та 

історичної пам’яті українського народу. На сучасному етапі духовного відродження 

України важливу роль займає відродження історичної пам’яті, формування у 

громадян любові до рідного краю, національного патріотизму, поваги до людини, 

відповідальності за збереження історико-культурного надбання.  Данило 

Лаврентійович - унікальна історична постать, котра активно проявила себе в 

українському національно-визвольному русі. Він пережив безліч випробувань у ролі  

комуніста, націоналіста і повстанця, але завжди намагався здобути незалежність для 

України. Єдине, чого він бажав – незалежності українській державі, волі українській 

мові, щоб українці були однією великою родиною. І саме за ці бажання майже 

половину свого життя, а саме – 42 роки йому прийшлось провести в ув’язненні. 

Встановлення меморіальної дошки в м. Покровськ сприятиме формуванню 

національної самосвідомості, відродженню духовності та історичної пам’яті у 

нинішнього та майбутніх поколінь.  

 
2. Мета і шляхи  досягнення 
 

           Метою прийняття рішення є увічнення пам’яті видатної особистості, 

формування громадянської і загальнокультурної компетентності, виховування 

любові до національної культури, прагнення бути справжніми українцями, 

виховування почуття гордості за Україну, шляхом встановлення меморіальної 

дошки. 

 
3. Правові аспекти 
 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», Указ Президента України Віктора 

Ющенка № 431/2007 від 21 травня 2007 року про відзначення Дня пам'яті жертв 

політичних репресій 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 заінтересованих органів 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007


       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.  

26. 06. 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 Шумуку Д.Л. Члени Комісії одноголосно підтримали 

клопотання. 

 

6. Прогноз результатів 
 

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого проекту 

рішення призведе до гідного вшанування пам’яті видатної особистості. Підвищення 

туристичної привабливості міста, формування та збереження його історико-

культурного середовища, інформування гостей і мешканців про історію України. 

 

 

Начальник відділу культури, туризму  

та охорони культурної спадщини  

Покровської міської ради      К.Тумасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


