
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
від__20.02.2020__№___22_ 
             м. Покровськ 

Про затвердження заходів  з нагоди  відзначення 75- річниці перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні  та святкування  145-річниці Дня міста Покровська 

 

З метою створення  сприятливих умов при проведенні загальноміських 

заходів з нагоди  відзначення 75- річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні  та святкування  145-річниці Дня міста Покровська, згідно Закону України від 

09.04.2015 № 315-VІІІ «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні  1939-1945 років», керуючись ст.32, 40, 59, 73 Закону України від 21.05.1997  

№ 280/99-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити заходи  з нагоди  відзначення 75- річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні (додаток 1). 

2. Затвердити заходи  з нагоди  святкування  145-річниці Дня міста 

Покровська (додаток 2). 

3. Відділу з питань інформаційної та внутрішньої політики (Прозоров) 

оприлюднити заходи  з нагоди  відзначення 75- річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні  та святкування  145-річниці Дня міста Покровська на 

офіційному сайті Покровської міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Олехнович О.О. 

 

 

В.п.міського голови          І.Сущенко 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

                 від 20.02.2020__№___22_ 

 

 

 

Заходи  з нагоди  відзначення 75- річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 

 

№ 

пор 

Назва проекту Сума 

фінансування 

проекту (грн) 

Короткий опис проекту Отриманий результат Відповідальні 

відділи 

1 

 

Проект «Отримай  листа з 

фронту» 

 

1 000 Мета проекту  мешканці та гості  

присутні на заході, отримують  

листа з фронту. Він складений з 

реальних цитат з фронтових 

листів в ньому збережена  

стилістика  та орфографія 

воєнних часів. В кінці листа 

обов’язково є фраза: «Збережіть 

мир, який ми здобули такою 

дорогою ціною!» 

 

Маємо надію що ці листи 

залишать  глибокий слід в душах  

тих хто їх отримає та  зможуть 

пережити всі ті спомини тих 

страшних часів. Р.S.Листи 

складені трикутником зверху 

надпис: «Лист з фронту 

нащадкам» 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини 

2 Неділя кінопоказів (фільми 

воєнних років) 

0 Протягом однієї неділі травня 

відбудеться показ фільмів 

воєнних років - це жанр, який 

торкається війни. Всі бажаючі в 

різних куточках міста матимуть 

змогу подивитись історичні 

художні фільми, які 

реконструюють події, що реально 

Патріотичне виховання дітей та 

молоді міста, віддання пошани 

ветеранам Другої світової війни 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради, заклади 

культури міста 



 

відбувалися: морські бої, 

повітряні бої або бої на суші. 

Покази фільмів відбуватимуться 

тричі на день протягом однієї 

неділі у всіх закладах культури за 

графіком. 

 

3 Історична реконструкція 

Другої світової війни 

50 000 Мета реконструкції – показати 

побут та озброєння в різних 

арміях під час Другої світової 

війни. Організаторами буде 

облаштовано кілька таборів 

радянської армії, УПА та військ 

союзників, які боролися проти 

нацистів. 

 

Віддання пошани загиблим 

воїнам Другої світової війни, 

історична обізнаність населення 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

4 Автопробіг військової 

ретро-техніки 

100 000 На вшанування пам’яті героїв 

Другої Світової війни та 

увічнення внеску в перемогу 

українського народу над 

нацистами організувати 

патріотичний автопробіг 

військової ретро-техніки. 

Унікальні машини, які, попри 

дуже поважний вік, не просто «на 

ходу», а й у чудовому технічному 

стані. 

 

Вшанування пам'яті героїв Другої 

світової війни, наших дідів, які, 

незважаючи на національність, 

місце народження і проживання, 

стали на захист Батьківщини і 

захистили нашу рідну землю 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 



 

5 Виставка вишиванок 

воєнних років та сучасності  

0 З метою демонстрації естетики 

українського народного 

традиційного вбрання буде 

організувано в приміщенні 

Центральної міської бібліотеки 

ім. Т.Шевченко виставку 

вишиванок воєнних років та 

сучасності. Серед експонатів – 

давні й сучасні вишивані та ткані 

рушники, килими, скатертини, а 

також сорочки, верхній одяг – 

керсетки, сардаки та інші 

предмети українського народного 

вбрання.    

 

Привернення уваги молоді до 

красивого та віками 

функціонально відшліфованого 

народного одягу, підвищення 

заохочення до його використання 

у свята. 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради, КЗ 

«Покровський 

історичний музей» 

6 Інформаційна кампанія 

«Історія моєї сім’ї у полум’ї 

Другої світової війни»  

0 Шляхом створення відкритої 

групи у мережі Facebook провести 

серед мешканців міста 

інформаційну компанію «Історія 

моєї сім’ї у полум’ї Другої 

світової війни». Кожен бажаючий 

зможе розповісти та висвітлити 

життєву історію своєї сім’ї часів 

Другої світової сім’ї. 

 

Підвищення рівня обізнаності  

про подвиги дідів-прадідів, заклик 

до нинішнього покоління – 

любити свою вітчизну, а за 

потреби – стати на її захист. 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

7 Концертні програми до Дня 

Перемоги у всіх закладах 

культури міста 

0 З нагоди відзначення Дня 

перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війни буде проведено 

Виховувати почуття патріотизму, 

поваги до ветеранів; поважне 

відношення до історичної пам’яті 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 



 

концертні програми у всіх 

комунальних закладах культури. 

 

свого народу; підвищення 

моральної культури молодого 

покоління. 

 

спадщини міської 

ради 

8 Тематична рубрика в 

регіональній газеті «Маяк» -

«Спогади воєнних літ» 

60 000 Протягом 2020 року в газеті 

«Маяк» вести рубрику «Спогади 

воєнних років» , в якій мешканці  

нашого міста можуть ділитися 

своїми сімейними історіями, 

пов’язаними з тим страшним 

воєнним лихоліттям 1941-1945 

років. 

 

Підвищення рівня обізнаності 

населення про подвиги героїв 

Другої світової війни 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

9 Святковий обід присвячений 

святкуванню 75-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у 

Другій Світовій війні – 50 

осіб  

 

12 500 Мета заходу: висловлення   

подяки, надання можливості 

ветеранам Другої Світової війни 

поспілкуватися між собою в 

невимушеній обстановці   

Місія спілкування у неофіційній 

обстановці, налаштування  

комунікацій  між  ветеранами і 

владою, знайти шляхи вирішення   

проблем даної категорій осіб 

Управління 

соціального 

захисту населення, 

ГО «Покровська 

спілка ветеранів» 

10 Проведення фотоконкурсу 

серед громадян міста –

«Творці добрих справ» 

4 400 Зважаючи  на необхідність  

поліпшення  соціального захисту 

ветеранів Другої Світової війни, 

надати мешканцям громади про 

шанобливе ставлення до них, 

збереження пам’яті про 

Перемогу, героїчні,  бойові і  

трудові подвиги людей того часу 

Звернути увагу мешканців 

громади  на події того часу,  

активізувати соціальну програму 

виховання поваги до людей які  

здійснили  для нас такий подвиг 

Управління 

соціального 

захисту населення 



 

та виховання почуття 

патріотизму, поваги та вдячності.  

 

11 Вручення подарункових 

наборів  особам з 

інвалідністю внаслідок 

війни, вдовам, учасникам 

бойових дій до 75-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у 

Другій Світовій війні 

 

196 500 Мета: приділити увагу учасникам 

Другої Світової війни  та 

проявити турботу та увагу до них  

Вивчити проблемні питання, які 

виникають у ветеранів у 

повсякденному житті та знайти 

шляхи вирішення 

Управління 

соціального 

захисту населення  

12 Організація польової кухні 

під час проведення мітингу 

біля пам’ятника 

М.Москаленко 

5 000 Надання можливості ветеранам 

Другої Світової війни поринути у 

спогади, мешканцям міста 

долучитися до святкування свята 

та поспілкуватися з ветеранами 

Другої Світової війни, висловити 

слова подяки  

 

Поринути в атмосферу того часу Управління 

соціального 

захисту населення, 

ГО «Покровська 

спілка ветеранів» 

13 Марафон відео-листівок 

«Діти – дорога до миру!» 

0 Дошкільні заклади знімають 

відеоролик в форматі відео 

вітання  з метою показати, що діти 

це наше майбутнє і вони є 

запорукою миру  в нашій країні  і 

за допомогою дитячого  бачення 

світу,  його відображення в 

віршах, піснях, малюнках ми 

будемо берегти мир. 

Відео листівки будуть 

виставлятись на сторінці 

фейсбука «Дошкілля Покровська» 

під хештегом діти дорога до миру 

Відділ освіти 

міської ради 



 

14 Гімназійний проект 

«Сторінками військового 

альбому» 

0 Гімназійне телебачення протягом 

кількох місяців знімає відео 

сюжети, героями яких є свідки або 

їх родичі часів війни. Кожен 

сюжет поступово висвітлюється 

на офіційному сайті гімназії та у 

соціальних мережах. Відео 

сюжети об’єднуються у 

документальну стрічку – це є 

кінцевий продукт проекту. Ця 

стрічка демонструється на 

загально гімназійних урочистих 

заходах(там, де доречно). 

 

Захід направлений на те, що 

пам’ять про героїв війни 

залишиться не тільки на 

інформаційних носіях, а ще й в 

наших душах. 

Відділ освіти 

міської ради 

15 Проект «Естафета Пам’яті»  500 Мета проекту: школа організовує 

забіг зі стрічкою миру до інших 

шкіл міста з наступною 

передачею стрічки 

 

З метою підвищення патріотичної 

свідомості учнів школи 

проводиться естафета.  

Відділ освіти 

міської ради 

16 Фестиваль літературно-

музичних композицій з 

реконструкції історичних 

подій 1939-1945рр. «Не 

згасити пам’яті вогонь» 

20 000 До участі у заході залучаються 

учні шкіл та вихованці 

позашкільних закладів з метою 

формування  свідомості у учнів  

значимості перемоги для 

українського народу, величину 

вкладу кожного українця даної 

війни у здобутті перемоги; 

виховувати повагу, шанобливе 

ставлення до учасників ІІ світової 

війни,  любов до країни,  в якій ми 

Маємо надію, що цей захід 

залишать  глибокий слід  та повагу 

дітей і молоді нашого міста до 

історичних подій нашої країни.  

Відділ освіти 

міської ради, ЦТД 



 

живемо, до рідного краю, 

прагнення бути патріотом своєї 

держави. 

 

17 Челендж «Перемога в історії 

мого роду» 

0 Підготовка міні-проектів учнями 

та вчителями ліцею про події 

Другої світової війни в історії 

родини 

 

Зібрана інформація об’єднується в 

загально ліцейський проект, 

дослідження учнів зберігаються 

ними особисто для своїх нащадків 

Відділ освіти 

міської ради 

18 Патріотичний квест  «Квітка 

пам’яті»  

0 Квест команд груп ліцею за 

визначеним маршрутом центром 

міста Покровська та визначення 

пам’яток історії, які пов’язані з 

подіями ІІ Світової війни.  

 

Підсумок проходження квесту – 

фото команди біля пам’ятки з 

обов’язковою наявністю квітки 

маку, яку отримали на старті. 

Відділ освіти 

міської ради 

19 Фото челендж "Герой моєї 

родини" 

0 Мета проекту: кожен житель 

Покровська ділиться з 

оточуючими світлинами та 

спогадами про своїх дідусів\ 

бабусь, прадідусів\ прабабусь, які  

брали участь  чи є свідками подій 

ІІ Світової війни. 

Висвітлювати у Фейсбук з 

хештегом#ГеройМоєїРодини 

 

Згадати воїнів та свідків подій ІІ 

Світової війни, поділитися з 

оточуючими про рідних, які 

воювали та загинули.  

 

Відділ освіти 

міської ради 

20 Челендж відеороликів 

"Невигадані історії 

Перемоги" 

50 000 Мета проекту: розповісти про 

історії кохання, обрання професії, 

переселення під час ІІ Світової 

війни. 

Створені відеоролики з цікавими   

історіями жителів Покровська та 

району/ Донецької області.  

Відділ освіти 

міської ради 



 

Грошова винагорода за створений 

якісний відеоролик кожному 

учаснику. 

 

21 Акція «Посади дерево 

перемоги» (висадження 

дубу, що символізує 

стійкість та мужність) 

1 000 Метою акції є  не лише 

озеленення шкільного подвір’я, а 

й висадження дубу як символу 

стійкості, мужності та віри у 

перемогу. 

Результат акції  - озеленення 

території школи, виховання в 

учнів дбайливого ставлення до 

природи, шляхом закупівлі та 

висадки певної кількості 

саджанців дерев. 

 

Відділ освіти 

міської ради 

22 Автопробіг «Пам’ятаємо - 

перемагаємо!» 

6 500 Автопробіг до десяти братських 

могил, які розташовані на 

території Покровської міської 

ради. Колона може складатися з 

цивільних автівок, військового не 

важкого транспорту або 

мотоциклів. До транспорту на 

древку кріпиться прапор з 

тематичним оформленням та 

гаслом «Пам’ятаємо - 

перемагаємо!». Як варіант, з 

автівки, яка буде очолювати 

колону, будуть гучно звучати 

пісні військової патріотичної 

тематики. Біля братських могил 

урочисто вишикувані учні міста 

утворюють варту пам’яті. Під час 

Виховання шанобливого 

ставлення до культурного та 

історичного минулого України, 

усвідомлення духовної єдності 

населення всіх регіонів України, 

виховання людяності, гідності, 

справедливості, толерантності; 

формування активної життєвої 

позиції, громадянського 

самовизначення, прагнення до 

самореалізації в Україні, 

розвивати почуття гордості за 

Україну, її історію та видатних 

людей 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини, всі 

відділи 



 

під’їзду до кожної братської 

могили звучать слова пам’яті, 

вірші або пісні, після чого звучить 

хвилина мовчання та під 

салютування пострілами 

холостими патронами (можливо) 

покладаються квіти. 

 

23 Проект реконструкції 

меморіалу «Братська могила 

загиблих воїнів визвольних 

змагань періоду 1917-1921 

років воїнів та партизанів, 

загиблих в роки Другої 

світової війни»,  а також 

благоустрою прилеглої 

території. (423 охоронний 

номер) -  м. Покровськ, 

мікрорайон «Південний», 

біля будинку № 30. 

 

 Проведення ремонтно - 

реставраційних робіт щодо 

приведення до належного 

технічного та естетичного стану 

пам’ятників та їх складових на 

братських могилах. Проведення 

робот з благоустрою охоронних 

меж пам’яток.  

 

На передодні відзначення 75-

річчя з Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

відремонтовані пам’ятники 

стануть гідним вшановування всіх 

тих хто поклав своє життя за свою 

Батьківщину, хто ціною свого 

життя відстоював свободу. 

Утримувати у належному 

технічному та естетичному стані 

пам’ятники на братських могилах 

загиблих в роки Другої світової 

війни прямий обов’язок нащадків 

людей, що віддали свої життя за 

свободу і світле майбутнє нашої 

країни. 

 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини, 

житлово-

комунальний відділ 

міської ради 

24 Братська могила загиблих 

воїнів в роки Другої Світової 

війни (охоронний номер 

 Проведення ремонтно - 

реставраційних робіт щодо 

приведення до належного 

На передодні відзначення 75-

річчя з Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 



 

431-Дн) - м. Покровськ, вул. 

Ольшанського, 59 

 

 

технічного та естетичного стану 

пам’ятників та їх складових на 

братських могилах. Проведення 

робот з благоустрою охоронних 

меж пам’яток.  

відремонтовані пам’ятники 

стануть гідним вшановування всіх 

тих хто поклав своє життя за свою 

Батьківщину, хто ціною свого 

життя відстоював свободу. 

Утримувати у належному 

технічному та естетичному стані 

пам’ятники на братських могилах 

загиблих в роки Другої світової 

війни прямий обов’язок нащадків 

людей, що віддали свої життя за 

свободу і світле майбутнє нашої 

країни. 

 

спадщини, 

житлово-

комунальний відділ 

міської ради 

25 Музичний челендж «Пісні 

воєнних років» 

0 З нагоди відзначення Дня 

перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війни оголосити 

проведення музичного челенджу, 

під час якого усі бажаючі мають 

змогу заспівати найулюбленішу 

пісню на воєнну тематику, 

записати свій виступ на відео, 

після чого шляхом висвітлення 

свого виступу в соціальних 

мережах передати естафету на 

виконання наступним учасникам 

челенджу. Розпочинає цей 

Піднесення патріотичного духу в 

суспільстві та вшанування пам'яті 

захисників фронту і тилу  Другої 

світової війни. 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради, всі відділи 

міської ради 



 

флешмоб відділ культури, 

туризму та ОКС міської ради. 

 

26 Проведення акції "Ніхто не 

забутий, ніщо не забуте» 

0 Приведення до ладу могил воїнів 

Другої світової війни 

Патріотичне виховання дітей та 

молоді міста, віддання пошани 

загиблим воїнам Другої світової 

війни 

Сектор у справах 

сім’ї та молоді, 

Донецький 

осередок НОСУ 

міста Покровська, 

члени молодіжної 

ради 

 

27 Турнір з шашок серед 

юнаків та дівчат, 

присвячений 75 - ти річчю 

Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні. 

1 000 Проведення змістовного дозвілля 

мешканців м.Покровська 

Залучення дітей до здорового 

способу життя 

ПМЦФЗН «Спорт 

для всіх», 

управління сім’ї, 

молоді та спорту, 

управління захисту 

населення 

 

28 Велопробіг «Дорогою 

Перемоги» 

0 Велопробіг від центру міста: від 

пам’ятника до пам’ятника 

(Покровськ, Шевченко, 

Родинське) 

Бажано забезпечення супроводу. Відділ освіти 

міської ради, відділ 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради, управління 

молоді і спорту 



 

29 Конкурс військових пісень 

«Пам'ять серця» 

1 000 Конкурс військової пісні років ІІ 

Світової війни із залученням 

Дітей війни.  

Нагородження переможців 

конкурсу, спілкування Дітей 

війни з учнями 

Відділ освіти, 

управління 

соціального 

захисту населення   

 

30 Шкільна спартакіада «Голуб 

миру» із урочистим 

запуском кульок у повітря 

6 000 З метою патріотичного виховання 

учнівської молоді, що спонукає 

особистість до осмислення себе 

як частинки українського народу, 

пробуджує  національну 

самосвідомість, розвиває 

розумові та фізичні здібності, 

кмітливість і спритність, 

взаєморозуміння, дружбу та 

взаємоповагу один до одного,  з 

метою   відзначення Дня 

перемоги. Сприяти вихованню 

здорового способу життя. 

Урочисте відкриття спортивного 

заходу (оформлення території, 

кульки жовто-блакитні для 

флешмобу). Естафетні змагання 

серед команд учнів школи 

(інвентар для естафет:  

- футболи – 3 шт.;  

- мішки для стрибків – 3 шт.; 

- пластикові бар’єри – 6 шт.; 

- естафетні тунелі – 3 шт.; 

- баскетбольні м’ячі – 3 шт.) 

Переможці та учасники змагань 

отримають грамоти та подарунки. 

Відділ освіти, 

відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                                                                                                           А.Жук 

 

 

Заходи з нагоди  відзначення 75- річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війни підготовлено відділом культури, туризму та охорони 

культурної спадщини міської ради. 

 

 

Начальник відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  міської ради                                                                                                     К.Тумасова 



 

Додаток 2 

до рішення виконкому міської ради 

                 від__20.02.2020__№___22_ 

 

 

 

Заходи  з нагоди  святкування 145-річниці Дня міста Покровська 

 

№ 

пор 

Назва проекту Сума 

фінансування 

проекту (грн) 

Короткий опис проекту Отриманий результат Відповідальні 

відділи 

1 Конкурс літературних 

заміток «Моє місто» 

22 000 З нагоди святкування в 2020 році 

145-ї річниці з дня заснування 

міста оголосити проведення 

літературно-мистецького  

конкурсу «Моє місто».  Для участі 

в конкурсі треба подати 

поетичний або прозовий твір, в 

якому описане улюблене місце в 

місті Покровську, або пов’язана з 

ним приємна подія, розповідь про 

вулицю, або архітектурну 

пам’ятку. Кращі твори будуть 

зібрані у збірці, презентація якої 

відбудеться під час святкування 

Дня міста. 

 

Патріотичне виховання у дітей та 

молоді почуття любові до рідного 

краю, ознайомлення з видатними 

містами та подіями  Покровська. 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 



 

2 Фотовиставка «145 

миттєвостей з історії 

Покровська» 

79 000 На 15 стендах з ПВХ 

фотовиставки будуть розміщені 

світлини з фондів Покровського 

історичного музею в 

хронологічному порядку з 

короткою анотацією. Кожен стенд 

зі світлинами буде відображати 

певні події (видові світлини міста, 

мешканці, пам’ятні дати міста, 

свята, заходи, відкриття 

підприємств, колективи тощо) з 

одного десятиріччя історії м. 

Покровська. 

 

Світлин буде 145, таким чином їх 

кількість буде символічно 

відповідати ювілейній даті міста, 

де мешканці та гості  дивлячись на 

світлини матимуть можливість 

відправитись у подорож  

минулими роками нашого міста 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

3 Загальноміський відкритий 

конкурс на написання 

проекту Гімну міста 

Покровська 

 

 Конкурс проводиться з метою 

введення нового символу міста,  

виявлення творчих особистостей 

м. Покровська зміцнення 

взаємодії населення заради миру 

та майбутнього нашого міста.  

Відображення історичних, 

культурних та соціально-

економічних особливостей і 

традицій міста Покровська, 

введення символу як 

започаткування нової традиції 

нашого міста 

 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

4 Загальноміський відкритий 

конкурсу на створення  

проекту скульптурної 

композиції «Я люблю 

Покровськ»  

 

 З нагоди святкування 145 річниці 

міста Покровська, з  метою 

популяризації перспективного 

розвитку міста,  підвищення рівня 

участі та усвідомлення ролі, яку 

громадяни можуть відігравати у 

Встановлення скульптурної 

композиції у центрі уваги нашого 

міста, відображати культурне та 

естетичне виховання як молоді 

так і старшого покоління  нашого 

міста   

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 



 

зміні своїх міст і створенні 

сучасних місць загального 

користування, стимулювання 

творчої, пізнавальної і соціальної 

активності жителів та гостей 

міста  

 

5 Музична година «Їх 

творчість прославила наш 

край» 

0 Кожного дня протягом однієї 

години через міський 

гучномовець відтворювати 

музичні композиції талановитих 

та видатних композиторів нашого 

краю на центральній площі міста 

та у міському парку. 

 

Популяризація музики видатних 

постатей нашого рідного краю, 

адже твори є легкими для 

сприйняття та невеликими за 

об’ємом 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

6 Проведення квесту «Історія 

рідного міста Покровська» 

5 000 Команди учасників за маршрутом  

виконують завдання викладаючи 

фото в соціальні мережі 

Патріотичне виховання дітей та 

молоді, ознайомлення з 

видатними містами та подіями  

Покровська 

Сектор у справах 

сім’ї та молоді, 

Донецький 

осередок НОСУ 

міста Покровська, 

члени молодіжної 

ради 

 

7 Відкриття соляної кімнати – 

галокомплексу для 

здійснення профілактично-

оздоровчих заходів 

200 000 1. Отримання послуг з галотерапії 

кожним жителем міста (за 

призначенням лікаря)  

2. Зниження рівня захворюваності 

органів дихання серед дітей та 

дорослих до 2 разів. 

Соляна кімната орієнтована на 

широку цільову аудиторію, її 

можуть відвідувати всі мешканці 

міста, високоефективний 

природний метод оздоровлення, 

профілактики та лікування.  

Служба у справах 

дітей 



 

методами галотерапії для 

жителів міста 

3. Зміцнення імунітету у дітей та 

дорослих, збільшення періодів 

ремісії хронічних захворювань не 

медикаментозним методом. 

4. Використання галотерапії для 

профілактики та лікування 

широкого спектру захворювань: 

• захворювання дихальної 

системи (бронхіт, запалення 

легень, астма тощо);  

• серцево-судинні захворювання; 

• захворювання шкіри; 

• захворювання центральної 

нервової системи; 

• алергічні захворювання; 

• психічні порушення. 

5. Надання послуги на платній 

основі зменшує обсяг 

фінансового забезпечення 

коштами місцевого бюджету для 

функціонування галокомплексу. 

 

 

8 Фестиваль анімаційних 

фільмів «Тут народився 

Щедрик» 

0 В дошкільних закладах в цьому 

році було започатковано 

мультстудії. Як результат роботи 

цих студій в рамках святкування 

145 річниці міста буде 

проведений цей захід. Діти 

придумують казку про те, де і як 

народилась музика або нотки, що 

привело до появи  пісні Щедрик. 

Результатом стане спільна 

творчість дітей, вихователів, 

батьків. Діти спробують себе у 

ролі мультиплікаторів та 

познайомляться з однією із 

сторінок історії нашого міста. 

Відділ освіти 

міської ради 



 

 

9 Проект «Відкрий для себе 

рідне місто» 

10 000 Мета цього проекту: вивчення та 

поглиблення знань з історії міста 

Покровська, про визначні місця, 

історичні події та видатних людей 

рідного міста. Продукт проекту – 

буклети, присвячені історичним 

подіям, відомим людям міста, 

історичним пам`яткам та 

пам`ятним місцям Покровська, 

випуск передач шкільним 

телебаченням. 

Залучення учнівської молоді до 

краєзнавчої та науково-

дослідницької роботи. Культурно-

просвітницька робота щодо 

вивчення історії свого рідного 

міста серед населення. 

Результатом проекту стане 

охоплення близько 500 мешканців 

протягом року, які отримають в 

поштові скриньки буклети. 

 

Відділ освіти 

міської ради 

10 Проект «Спадщина рідного 

краю» 

300 Мета проекту: дослідити 

особливості рідного краю на 

основі узагальнення різних 

джерел інформації; поглибити 

знання дітей про рідний край; 

формувати історико-культурну 

компетентність; розвивати 

дослідницькі навички, інтелект, 

мислення та уяву. 

 

Поглибити знання учнів про 

історію рідного краю, видатних 

людей Донеччини. 

Відділ освіти 

міської ради 

11 Проект «Місто зараз і тоді» 1 000 Колаж фото з визначними 

спорудами міста, на якому буде 

проілюстровано стан будівель 145 

років тому, і стан цих же будівель, 

але вже зараз. Розгляд міста та 

його порівняння з тогоденням по 

Маємо надію, що учнів зацікавить 

історичне минуле міста, його 

зміни в кращу сторону, значне 

збільшення розмірів міста, 

розвиток підприємств, 

покращення загального стану 

Відділ освіти 

міської ради 



 

районах: що було, а що 

добудували чи від реставрували.  

проживання у Покровську для 

всіх жителів. На меті є те, щоб 

учні цінували своє місто та 

намагалися робити корисні 

справи для подальшого його 

розвитку.  

 

12 Виготовлення календаря  

«Історія сторінками міста» 

1 000 Виготовлення календарів із 

світлинами міста в різні періоди. 

Краєзнавча робота учнів, 

виготовлення сувенірів. 

 

Відділ освіти 

міської ради 

13 Загальношкільна акція 

«Посади квітку – зроби світ 

кращим» 

500 Мета акції: виховання 

бережливого ставлення до 

природи, бажання охороняти і 

примножувати її багатства і 

красу.  Розширювати знання дітей 

про природу рідного краю, дати 

уявлення про рослини рідного 

краю, розвивати пізнавальні 

інтереси, вчити співпрацювати з 

дорослими, формувати навички 

роботи в групах, викликати в 

учнів захоплення красою рідного 

міста. 

 

Формування екологічної 

свідомості у дітей та спрямування 

його на практичну реалізацію, 

особистісного розвитку школярів, 

донесення підростаючому 

поколінню інформацію про 

екологічний стан суспільства та 

виховання в молоді любові до 

рідного краю, природи, готовності 

до діяльності щодо її охорони. 

Відділ освіти 

міської ради 

14 Квест-гра «Подорож 

стежками М.Леонтовича – 

історичний Покровськ» 

0 Гра проводиться у м.Покровськ. 

Група учнів 7-9 класів за 

програмою квесту повинні  

Розширення знань учнів про місто 

Покровськ та про геніального 

земляка. 

Відділ освіти 

міської ради 



 

знайти історичні місця, пов’язані 

з М.Леонтовичем 

 

15 Проект «Від історії 

Красноармійська до 

сучасного Покровська» 

 

 

25 000 Зміст проекту передбачає 

залучення творчих колективів та 

учнів шкіл міста до відтворення 

історичних цікавих подій нашого 

міста. Таким чином ми плануємо 

висвітлити історію життя нашого 

міста в період від моменту 

заснування з 1875 року до 

сьогодення (2020 рік) 

 

Мета проекту: 

- залучити до участі якомога 

більше учасників; 

- відтворити найяскравіші події 

життя міста. 

Результатом проекту стане 

охоплення близько 400 учасників 

Відділ освіти 

міської ради, ЦТД 

16 Конкурс відеороликів 

шкільного телебачення 

"Покровськ - місто моєї 

мрії". 

10 0000 Мета проекту: учнівська молодь, 

яка займається шкільним 

телебаченням має створити 

відеоролик про Покровськ. 

Цікаві відеоролики про 

Покровськ, які можна виставити 

на Ю-Тьюб каналі Покровської 

міської ради, - візитівка дитячими 

очима. Грошова винагорода за 

створений якісний відеоролик 

кожному учаснику у вигляді 

корисної апаратури (фотоапарат 

професійний, мікрофон для 

камери, тринога, навушники 

тощо) 

 

Відділ освіти 

міської ради 

17 ІІ Кінофестиваль «Міні-

Оскар». Тема: «Моє місто-

моя Батьківщина» 

1 500 Учні середньої та старшої ланки 

школи, об’єднавшись в групи, 

створюють відеороботу за 

Наслідком Кінофестивалю є сам 

продукт, який створили учні, -

відеоролик. Такий проект сприяє 

Відділ освіти 

міської ради 



 

названою темою. Для виконання 

проекту дітям необхідно вивчити 

історію та культурну спадщину 

рідного міста, написати сценарій, 

виконати відеозйомку, монтаж та 

озвучування ролику. Таким 

чином задіяні всі компетентності 

учнів: навчальна, творча, 

соціальна, комунікативна, 

громадянська. 

розвитку комунікативних, 

креативних, навчальних 

компетентностей учнів, виховує 

духовно-моральні якості 

підростаючого покоління, 

прищеплює  любов до рідного 

міста, історичну пам’ять. 

Визначення переможців (9 

творчих груп) дозволяє 

мотивувати учнів на майбутнє.  

 

18 Фотовиставка «Рідне місто». 0 Учні фотографують різні куточки 

Покровська, роздруковують та 

приносять до школи. 

 

Учителі оформлюють виставку, 

яка діє протягом серпня-вересня. 

Відділ освіти 

міської ради 

19 Музичний дзвінок 30 000 До 145-річчя міста та 45 –річчя 

школи оновити голос шкільного 

дзвоника у ЗОШ №2 Покровської 

міської ради. Замість звичного 

тризвону дітей на уроки та 

перерви будуть скликати  музичні 

замальовки, серед яких класичні 

мелодії, світові хіти, українська 

сучасна і фольк-музика, а також 

звучання улюбленого Щедрика в 

обробці Леонтовича та 

найвідоміші варіанти обробки цієї 

української пісні. 

З метою підвищення культурного 

рівня, позитивного психо-

емоційного стану учасників 

навчально-виховного процесу,  

естетичного виховання  всієї 

шкільної громади,  ШУС «Спрага 

життя» ЗОШ № 2  Покровської 

міської ради пропонує 

запровадити в школі систему 

«Музичний дзвінок». 

Результатом проекту стане 

охоплення всієї шкільної 

спільноти (715 учнів,  їх батьків, 

Відділ освіти 

міської ради 



 

Система «Музичний дзвінок» 

може виконувати додаткові 

функції, як шкільний радіовузол 

та система управління пожежною 

евакуацією 

47 учителів та всіх співробітників 

школи) покращиться емоційний 

фон, підвищиться інтерес до 

навчального закладу, оновиться 

імідж. 

 

20 Робота над проектом 

«Виготовлення 3-D кімнати 

Леонтовича». 

0 Розширення та поглиблення знань 

про Миколу Леонтовича – 

українського композитора, 

хорового диригента, 

громадського діяча.   

  

Виготовлення 3-D кімнати 

Леонтовича 

Відділ освіти 

міської ради, СЮТ 

21 Сортування сміття в 

закладах загальної середньої 

освіти 

70 000 Учні сортуючи відходи, 

отримують вторинну сировину, 

яка приносить користь закладу 

освіти у вигляді коштів 

Формування у школярів міста 

культури поводження з твердими 

побутовими відходами та 

отримання навичок з його 

сортування  

 

Відділ освіти 

міської ради 

22 Проект «Сучасний діалог в 

освіті» 

2 000 000 Впровадження електронних 

журналів та щоденників в 

закладах загальної середньої 

освіти 

Для педагогів - це можливість 

вести діалог з учнями та батьками 

з максимальною ефективністю.  

Для батьків – можливість у 

зручний час дізнатися про 

успішність та відвідуваність 

дитини, рекомендації учителя 

тощо (нагадування про 

батьківські збори та інші заходи у 

класі чи школі, важливі уроки, 

Відділ освіти 

міської ради 



 

контрольні роботи та їх 

результати). 

 

23 Створення шкільних  

велопарковок 

800 000 Встановлення велопарковок біля 

шкіл дозволить учням та 

відвідувачам шкіл зручно 

паркувати велосипеди.  

 

Створення мінімальних умов для 

паркування велосипедів та їх  

захисту від викрадення. 

Відділ освіти 

міської ради 

24 Автобус «Щедрик» 10 000 Автобус «Щедрик» - це 

автотранспорт, який 

розмальований за участі дітей, за 

ескізами дітей, що присвячені 

Леонтовичу (з символічними 

елементами: ластівка, нотки, 

сонце, діти тощо). Попередньо 

пропонується проведення 

конкурсу дитячих малюнків. 

Розмальований автобус курсує за 

визначеним звичайним 

маршрутом постійно згідно 

графіка та призначений для 

перевезення дітей з інвалідністю. 

 

З метою соціальної захищеності, 

підвищення культурного рівня, 

естетичного виховання 

мешканців нашого міста ШУС 

«Спрага життя» ЗОШ № 2  

Покровської міської ради 

пропонує включити в список 

міських маршрутів автобус 

«Щедрик».  

 

Відділ освіти 

міської ради 

25 Конкурс творчих робіт учнів 

за темою «Моє рідне місто» 

500 Метою конкурсу є виявлення та 

підтримка талановитої молоді 

нашої школи, пошук та 

впровадження ідей та ініціатив 

учнів щодо створення творчих 

Результатом конкурсу стане 

поглиблення знань учнів з історії 

культури та традицій рідного 

міста, дасть можливість учням 

реалізувати свої творчі здібності. 

Відділ освіти 

міської ради 



 

проектів про рідне місто, 

виховання національно-

патріотичних почуттів, гордості 

за своє місто, надання школярам 

можливості виявити свої творчі 

здібності. 

 

Маємо надію, що учасники 

запропонують нові ініціативи по 

розвитку міста. 

26 «Моніторинг пасажирського 

транспорту» 

76 000 Впровадження в місті єдиної 

міської системи управління та 

супутникового моніторингу 

пасажирського транспорту 

загального користування 

-   зменшення соціальної напруги; 

- безперервний  on-line контроль 

за дотриманням схем та розкладів 

руху ТЗ з використанням даних 

GPS-моніторингу; 

- одержання статистичних даних 

для контролю, ефективного 

планування та звітності; 

- контроль та відстеження 

нецільового використання ТЗ, 

фактів простою та недотримання 

швидкісного режиму ТЗ; 

- створення єдиної бази даних з 

контрольованим доступом; 

- підвищення ефективності 

управління, безпеки перевезення 

пасажирів та експлуатації ТЗ; 

- жителі та гості міста зможуть на 

своїх телефонах за допомогою 

мобільного додатку відстежувати 

фактичний рух транспортних 

засобів.  

 

Відділ транспорту 

міської ради 



 

27 Створення тематичних 

муралів до Дня міста та Дня 

шахтаря 

30 000 

(за 1 од.) 

До Дня міста та Дня шахтаря  

створити тематичні мурали на 

будівлях обраних мешканцями 

міста шляхом онлайн 

голосування. 

Формування креативного 

міського середовища, підвищення 

туристичної привабливості 

іміджу міста, популяризація 

кращих зразків художнього 

мистецтва  

 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

28 Відеопривітання у Facebook 

«Зі святом, Покровськ!» 

(флешмоб відеороликів) 

0 Мета – привітати рідне місто з 

ювілеєм. 

Результат нашого флешмобу це 

розміщення вітальних 

відеороликів від учнів школи у 

соцмережах під хештегом  

#ЗісвятомПокровськ 

 

Відділ освіти 

міської ради 

29 Міська акція «Білет 

вихідного дня» закупівля 

заохочувальних квитків на 

розважальні заходи в місті 

Покровську 

 

 

111 000 В нашому місті постійно 

відбуваються  розважальні заходи 

такі як концерти сучасних  

українських зірок, театральні 

постанови, дитячі розважальні 

спектаклі та гумор – шоу, які 

безпосередньо користуються 

користуються успіхом та увагою 

серед мешканців міста. Але не 

кожен мешканець може придбати 

квиток на той чи інший 

культурно-розважальний захід та 

отримати задоволення  від 

проведеного часу. 

З метою підвищення культурного 

рівня та естетичного виховання 

мешканців нашого міста відділ 

культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 

Покровської міської ради 

пропонує провести міську акцію 

«Білет вихідного дня», шляхом 

закупівлі певної кількості 

заохочувальних квитків для 

пільгової категорії населення. 

Результатом проекту стане 

охоплення близько 500 людей 

протягом року. 

 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини, 

управління 

соціального 

захисту населення 



 

30 Відкриття додаткової групи 

аматорського об’єднання 

«Скандинавська хода» у 

НВК ОШ №10 та у сквері 

«Соборний» 

0 На численні прохання членів 

громадських організацій  міста, 

які мешкають на м-н  Лазурний та 

у центральній частині міста 

створити додаткові групи з 

аматорського об’єднання 

«Скандинавська хода»  

Надасть можливість займатися 

спортом за місцем проживання 

особам з інвалідністю та іншим 

громадянам, які прагнуть до 

здорового способу життя 

Управління 

соціального 

захисту населення, 

територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

населення міської 

ради 

 

31 Створення реабілітаційної 

алеї в парку «Ювілейний» 

100 000 Стенди, які будуть розташовані у 

парку  дадуть можливість 

кожному жителю міста 

самостійно освоїти правила 

“Скандинавської ходьби” та інші 

методики оздоровлення організму  

 

Маємо сподівання, що дана 

інформація  надасть можливість 

залучити якомога більше 

мешканців громади  до здорового 

способу життя та боротися  зі 

старінням нації  і підтримання 

активного довголіття     

Управління 

соціального 

захисту населення, 

житлово-

комунальний відділ 

міської ради, 

управління сім'ї, 

молоді та спорту 

міської ради, 

ЦПМСД 

  

32 Встановлення історичних 

вказівників вулицями міста  

12 500 

(за 1 од) 

Історичні вказівники – традиційна 

річ, що успішно допомагає людям 

вірно та швидко знаходити місця 

та напрямки. Вказівники в 

нашому місті не тільки 

відображатимуть історичну 

інформацію, але й 

прикрашатимуть оточуючий 

Підвищення туристичної 

привабливості міста, через велику 

прохідність та розташування 

вказівниками буде користуватись 

більша частина населення та 

гостей міста. 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради, житлово-

комунальний відділ 

міської ради, відділ 

містобудування, 



 

простір  та органічно його 

доповнять. 

архітектури та 

земельних 

відносин міської 

ради 

 

33 Відкрита першість ДЮСШ з 

черліденгу, відкрита 

першість ДЮСШ з футболу 

серед юнаків, відкрита 

першість ДЮСШ з 

волейболу пляжного серед 

юнаків та дівчат в місті 

Покровську. 

 

5 000 Мета заходу: популяризація 

здорового способу життя та 

залучення дітей до занять 

фізичною культурою і спортом. 

Крок до здорового майбутнього, 

виховання спортсменів високого 

класу. 

ДЮСШ, 

управління сім’ї, 

молоді та спорту  

 

34 Відкритий турнір з тенісу 

настільного серед 

мешканців міста Покровська 

з нагоди 145-ти річчя міста 

Покровська. 

 

2 500 Проведення змістовного дозвілля 

мешканців м.Покровська 

Залучення дітей та дорослих до 

здорового способу життя 

ПМЦФЗН «Спорт 

для всіх», 

управління сім’ї, 

молоді та спорту 

35 Проведення дебатів «Від 

залізничної станції до 

шахтарського міста. Від 

шахтарського міста до…» 

1 000 Проект моделі розвитку міста. 

Свіжий погляд учнівської-

студентської молоді на майбутнє 

Покровська через проведення 

дебатів.  

 

Отримання креативних ідей щодо 

розвитку міста, та обговорення  

перспективності втілення в життя.  

 

ПМЦСССДМ, 

відділ освіти 

міської ради 



 

36 Організація конкурсу відео 

екскурсій «Покровськ – 

інший ракурс» 

5 000 Продовження просвітницької 

діяльності з формування медіа 

грамотності учнівської-

студентської молоді через 

залучення спеціалістів міста та 

області  

 

Результатом роботи стане 

створення відео екскурсій 

«Покровськ – інший ракурс», 

подальша демонстрація яких, 

сприятиме ознайомленню з 

історією рідного міста, 

вихованню патріотизму 

 

ПМЦСССДМ, 

відділ освіти 

міської ради 

37 Челендж «Виший карту 

міста» 

3 000 Мета проекту: ознайомити учнів, 

батьків та педагогів школи з 

пам’ятними місцями Покровська 

та залучити до вишивки карти 

міста 

Вишиту карту буде передано до 

Покровського історичного музею 

Відділ освіти 

міської ради, відділ 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

 

38 Челендж "Цікавинки мого 

міста" на Фейсбук 

0 Мета проекту: усі бажаючі 

виставляють фото у 

найулюбленіших місцях 

відпочинку в м.Покровськ 

 

З’ясувати найулюбленіші місця 

відпочинку у Покровську 

Відділ освіти 

міської ради, всі 

відділи міської 

ради 

39 Квест "Стежками 

Леонтовича" 

 

1 000 Мета проекту:  ознайомити 

молодь з історичними місцями 

міста Покровська та осередками, 

які пов’язані з М.Леонтовичем. 

Знайомство з історією міста та 

життєвим шляхом 

М.Д.Леонтовича 

Відділ освіти 

міської ради, відділ 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 



 

 

40 Квест "Моє знайоме 

"незнайоме" місто". 

1 000 Мета проекту:  ознайомити 

молодь з історичними місцями 

міста Покровська  

З метою підвищення культурного 

рівня та естетичного виховання 

мешканців нашого міста 

Відділ освіти 

міської ради, відділ 

культури, туризму 

та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

 

41 Проект «Безпечне місто» 230 000 - Зниження дитячого травматизму 

та смертності від ДТП шляхом 

інтерактивного навчання дітей 

ПДР та підвищення рівня 

відповідальності дорослих 

учасників дорожнього руху 

 

- інтерактивне вивчення правил 

дорожнього руху 

використовуючи досвіт іноземних 

прогресивних міст. 

- автомістечко - улюблене місце 

дітей на велосипедах, роликах, 

самокатах та інших сучасних 

засобів транспорту; 

- зменшення ДТП у місті; 

-  впровадження нового предмету 

в закладах освіти- основи ПДР; 

- повага всіх учасників 

дорожнього руху один до одного 

 

Відділ транспорту 

міської ради,  

відділ освіти 

міської ради,  

житлово-

комунальний відділ 

міської ради 

 

42 Розроблення Концепції 

розвитку велосипедного 

руху міста 

 

300 000 Розроблення стратегії розвитку 

велосипедного руху, посилення 

велосипедної безпеки, яка б 

ґрунтувалася на прогресивному 

іноземному досвіді, та 

забезпечення розвитку 

- створення комфортного та 

безпечного середовища для 

розвитку велосипедного руху. 

- підвищення безпеки руху на 

вулицях. 

- покращення показників 

міської мобільності. 

Відділ транспорту 

міської ради,  

відділ освіти 

міської ради,  

житлово-



 

інфраструктури для 

велосипедного руху. 

Популяризація ідеї використання 

велосипедів для пересування 

містом. Стимулювання розвитку 

культури велосипедного руху і 

змінення ставлення людей до 

велосипеду як до виду 

транспорту, а не виключно засобу 

рекреації 

 

- зниження рівня використання 

приватного транспорту та як 

наслідок зменшення забруднення 

повітря і шумового фону 

 

комунальний відділ 

міської ради 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                                                                                                           А.Жук 

 

 

Заходи  з нагоди  святкування  145-річниці Дня міста Покровська підготовлено відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини 

міської ради. 

 

 

Начальник відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини  міської ради                                                                                                     К.Тумасова 

 

 

 

 


