
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від 28.02.2020 № 124рг 
                              м.Покровськ 
 

 

 

Про акцію “Первоцвіти”  

 

 

З метою інформування щодо важливості збереження первоцвітів, реагування та 

усунення точок продажу рідкісних та зникаючих видів рослин, керуючись Законом України 

від 09.04.1999 № 591-XIV «Про рослинний світ», Законом України  від 25.06.1991 № 1264-

XII  «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України від 

07.02.2002 № 3055-III «Про Червону Книгу України» , ст. 88, 88-1, 90 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та статтями 25, 26, 42, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Встановити термін проведення акції “Первоцвіти” з 1 по 31 березня 

2020 р.   у м. Покровську, м. Родинське та смт. Шевченко. 

2. В рамках акції “Первоцвіти” здійснити інформаційно-просвітницькі 

заходи щодо охорони первоцвітів, які занесені до “Червоної книги України”: 

2.1. Відділу освіти Покровської міської ради (Голуб); 

2.2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

(Тумасова); 

2.3. Управлінню сім'ї, молоді та спорту Покровської міської ради 

(Швайко); 

2.4. Управлінню соціального захисту населення (Бонзюх). 

3. Затвердити склад тимчасової комісії з виявлення та обстеження 

точок продажу рослин, занесених до “Червоної книги України”   (далі – Тимчасова комісія) 

(додаток). 

4. Тимчасовій комісії:  

4.1. провести рейди з виявлення та обстеження точок продажу рослин, 

занесених до “Червоної книги”; 

4.2. скласти звіт про вчинені дії щодо осіб, які скоїли неправомірні дії до 

рослин, занесених до “Червоної книги України”. 

5. Координацію щодо виконання цього розпорядження покласти на 

відділ екології, клімату та енергозбереження (Швець), контроль – на заступника міського 

голови Хотнянського Я.С. 

 

 

 

В.п. міського голови         І. Сущенко 

 

  



 

 

Додаток до розпорядження 

від 28.02.2020 № 124рг 
 

СКЛАД 

тимчасової комісії з виявлення та обстеження точок продажу рослин, 

 занесених до “Червоної книги України” 

 

 

Хотнянський 

Ярослав Сергійович 

 

заступник міського голови, голова тимчасової 

комісії  

Швець 

Ірина Миколаївна  

 

начальник відділу екології, клімату та 

енергозбереження, заступник робочої групи  

Нечай  

Ганна Павлівна 

головний спеціаліст відділу екології, клімату 

та енергозбереження, секретар комісії 

 

Члени тимчасової комісії 

 

 

Дердель 

Юрій вікторович 

 

заступник директора КП “Муніципальна 

служба правопорядку” Покровської міської 

ради Донецької області 

Лисенко  

Дмитро Олександрович 

Член Громадської ради при виконавчому 

комітеті Покровської міської ради, ГО 

“Патріоти Українського Донбасу” (за згодою) 

Лященко  

Максим Олександрович 

Головний спеціаліст відділу екологічного 

нагляду (контролю) земельних ресурсів, надр, 

поводження з відходами та небезпечними 

хімічними речовинами Державної екологічної 

інспекції України у Донецькій області          (за 

згодою) 

Моденко 

Алла Юріївна 

Начальник КУ “Покровський координаційний 

комітет самоорганізації населення” 

Сапон 

Станіслав Олегович 

 

Заступник начальника сектору превенції 

Покровського відділу поліції ГУНП в 

Донецькій області (за згодою) 

Шамоніна  

Марія Олексіївна 

Член Громадської ради при виконавчому 

комітеті Покровської міської ради, ГО 

“Покровська правозахисна організація “Щит” 

(за згодою) 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради         А. Жук



 


