
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

від 25.08.2020  № 419 рг 
                                      м..Покровськ 

 

 

Про відзначення у 2020 році Дня пам'яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у                         

м. Покровську  

 

На підставі Указу Президента України від 23.08.2019 р. № 621/2019 «Про 

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України», розпоряджень Кабінету Міністрів 

України від 20.11.2019 року № 1096-р «Про затвердження комплексного плану 

заходів із належного вшанування пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», від 

05.08.2020 р. № 965-р «Про заходи з відзначення у 2020 році Дня пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України», розпорядження Донецької обласної державної 

адміністрації від 20.08.2020 № 897/5-20 «Про підготовку та відзначення в 

Донецькій області у 2020 році Дня пам'яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 

враховуючі постанову Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження послинених протиепідемічних заходів 

на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», рішенням міської ради від 20.12.2019   

№ 7/72-2 «Про програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 

2020 рік», з метою гідного відзначення Дня пам’яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні», - 

 

1.  Провести урочисті заходи до відзначення Дня пам’яті захисників 

України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України 29.08.2020 року у м.Покровську на центральному кладовищі. 

 

2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення  

заходів щодо відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі 

за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України  (додаток 1). 
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3. Затвердити заходи з підготовки та відзначення Дня пам’яті захисників 

України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України (додаток 2). 

 

4. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Покровської міської ради Донецької області (Олехнович) здійснити фінансування 

придбання 9 (дев’ять) букетів для їх покладання до братських могил та 

меморіальних дошок загиблих воїнів.  

 

5. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на 

відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

(Олехнович) та відділ з питань інформаційної та внутрішньої політики міської ради 

(Клименко), контроль -  на заступника міського голови Ларіну В.В. 

 

 

В.п. міського голови        О.Требушкін 
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Додаток 1  

до розпорядження міського голови  

від 25.08.2020  № 419 рг 

 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та проведення урочистого заходу з відзначення Дня пам’яті захисників 

України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України у м. Покровську  
 

Ларіна  

Вікторія Вікторівна 

- 

 

 

Заступник міського голови, 

голова організаційного комітету 

Олехнович  

Олена Олександрівна 

- 

 

Начальник відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини міської 

ради, заступник голови організаційного 

комітету 

 

Члени організаційного комітету: 

 

 

Антипенко   

Олександр Вікторович                                          -    Начальник КП «Муніципальна  

                                                                                      служба правопорядку» 

 

 

Бонзюх  

Ірина Павлівна                                                     -      Начальник управління соціального  

                                                                                      захисту населення міської ради 

 

 

Валяєв                                                                           військовий комісар Покровсько-  

Ігор Станіславович                                                      Ясинуватського об’єднаного міського 

військового комісаріату (за згодою) 

 

Темець  

Вікторія Олександрівна 

 

 

- Заступник начальника відділу освіти 

Покровської міської ради  

 

Двадцятник 

Артур Олександрович 

- заступник начальника Покровського  

відділу поліції ГУНП в Донецькій області 

 

Клименко 

Софія Сергіївна 

 

 

Коровченко 

Олександр Сергійович 

 

  

В.о. начальника відділу з питань 

інформаційної та внутрішньої політики 

 

 

 

Директор КП «Ритуальна служба» 
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Носач                                                            

ОленаОлексіївна                                                            

                           

 

 

спеціаліст 1-ї категорії відділу з питань 

інформаційної та внутрішньої політики 

 

 

Самсоненко                                            

Олена Миколаївна                                           

- В.о.начальника відділу з організаційної 

роботи міської ради 

 

 

Чічіна 

Віра Антонівна 

 

 

 

Штурхецька  

Яна Вікторівна 

 

 

 

Щербінка 

Віталій Олександрович 

 

 

                                 

  

- В.о. директора "Центр творчості та 

дозвілля відділу освіти Покровської 

міської ради Донецької області 

 

 

завідувач сектору у справах сім’ї та молоді 

управління сім’ї, молоді та спорту міської 

ради 

 

 

заступник начальника управління сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради          А.Жук 
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Додаток 2 

розпорядження міського голови 

від 25.08.2020  № 419 рг 

 

ЗАХОДИ 

з підготовки та проведення урочистого заходу з відзначення Дня пам’яті захисників 

України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України у м. Покровську 

 

№ 

з/п 

Назва і форма заходу Термін 

виконання 

Відповідальний за 

проведення 

1 

Організація та проведення урочистих 

заходів з відзначення Дня пам’яті 

захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України та 

участь у всеукраїнській акції пам’яті 

«Сонях» 

29 серпня 

2020 року 

9.45 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини, 

Покровсько-Ясинуватський 

об’єднаний міський 

військовий комісаріат, 

відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

міської ради 

2 

Здійснити роботу щодо приспущення 

(вивішування із чорними стрічками) на 

будинках і спорудах органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і 

організацій міста усіх форм власності 

Державного Прапора України 

28-29 

серпня 

2020 року 

 

Відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

міської ради 

3 

Відвідати членів сімей загиблих 

ветеранів війни з числа учасників 

АТО/ООС (9 загиблих) та вручення 

подарункових наборів  членам  родин 

загиблих  захисників України (13 

наборів) 

27-29 

серпня 

2020 року 

 

Управління соціального 

захисту населення міської 

ради 

4 

Покладання  квітів до меморіальних 

знаків, розташованих на будівлях (ЗОШ 

№ 3, 4, 8, Покровському  відділу поліції 

ГУНП в Донецькій області, на честь 

загиблих учасників АТО/ООС Казаріна 

В. В., Шрамко, Чирви. Мандрика та 

місць поховань захисників України (9 

місць) 

29 серпня 

2020 року 

Відділ освіти міської ради, 

КП «Покровська служба 

правопорядку», 

Структурні підрозділи 

міської ради 

5 

Читання сучасної літератури про 

військові події на Сході України, історії 

реальних людей: волонтерів, медиків, 

військових, цивільних «Музейна 

бібліотека»  

29 серпня 

2020 року 

 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини  

виставковий зал КЗ 

"Покровський історичний 

музей" 

6 

Виставка-вшанування «Покровщини 

рідні сини» 

25 - 29 

серпня 

2020 року 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 
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№ 

з/п 

Назва і форма заходу Термін 

виконання 

Відповідальний за 

проведення 

 ЦБ ім. Шевченка 

7 

Виставка-пам’ять «Славимо відважних»  

(Іловайськ) 

25 – 29 

серпня 

2020 року 

 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

Бібліотека-філія 

№14 

8 

Година пам’яті «Ми пам’ятаєм вас» 28 серпня 

2020 року 

 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини 

КЗ «Будинок народних 

традицій (фойє) смт. 

Шевченко»  

9 

Організувати та провести в 

закладах освіти (онлайн):  

- публікацію «Іловайський котел» 

- наймасштабніша трагедія під час 

війни на Донбасі», «Андрій Ксенчук – 

воїн, який боровся за незалежність 

України»,  

- перегляд документального 

фільму «День пам’яті Захисників 

України» 

- виставку-подорож «Будуємо 

справжню демократичну країну» 

- інформаційний вісник 

«Назавжди в наших серцях..» 

25 – 29 

серпня 

2020 року 

 

Відділ освіти міської ради 

10 

Організувати та провести виставку 

малюнків до Дня вшанування пам’яті 

захисників, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіаль-

ну цілісність України «Мій янгол -

охоронець» 

25 – 29 

серпня 

2020 року 

 

Відділ освіти міської ради 

11 

Організувати та провести 

майстер-клас з виготовлення 

соняшника як символу скорботи 

за загиблими героями до Дня 

вшанування пам’яті захисників 

України 

до  29 

серпня 

2020 року 

 

Відділ освіти міської ради 

12 

Організувати показ тематичних 

документальних фільмів у молодіжних 

центрах  

Серпень 

2020 року 

завідувач сектору у справах 

сім’ї та молоді управління 

сім’ї, молоді та спорту 

міської ради 

13 

Легкоатлетичний забіг в пам'ять про 

загиблих воїнів "Шаную воїнів, біжу за 

героїв України". 

 

29 серпня 

2020 року 

парк 

«Ювілей-

ний» 

Управління сім'ї, молоді та 

спорту  міської ради 

14 
Звернутись до релігійних 

організацій з пропозицією 

до 29 

серпня 

Відділ з питань 

інформаційної та 
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№ 

з/п 

Назва і форма заходу Термін 

виконання 

Відповідальний за 

проведення 

провести панахиди за загиблими 

та молебні за захисників України 

2020 року 

 

внутрішньої політики 

міської ради 

15 

Вжити заходів щодо впорядкування 

могил захисників України, які загинули 

в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України 

до 29 

серпня 

2020 року 

 

КП «Ритуальна служба» 

16 

 

Забезпечити охорону  громадського 

порядку, безпеку прав громадян під час 

проведення заходів, присвячених 

відзначенню Дня пам'яті захисників 

України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України 

29 серпня 

2020 року 

 

Покровський  відділ поліції 

ГУНП в Донецькій області 

17 Забезпечити обмеження трансляції 

розважальних програм шляхом внесення 

відповідних змін до програм радіо і 

телебачення, переривання о 10-й годині 

трансляції радіо- і телепередач на знак 

вшанування пам’яті захисників України, 

які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність 

України, а також розміщення під час 

телетрансляції на екрані відповідного 

стилізованого зображення знаку пам’яті 

«Сонях» 

29 серпня 

2020 року 

 

Відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

міської ради 

18 Забезпечити широке висвітлення  

на офіційному веб-сайті Покровської 

міської ради Донецької області, 

місцевих засобах масової інформації 

заходів із відзначення військово-

цивільні Дня пам'яті захисників 

України, адміністрації, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і 

об’єднаних територіальну цілісність 

України 

серпень 

2020 року 

 

Відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої політики 

міської ради 

 

Керуючий справами 

виконкому ради         А.Жук 

 

План заходів з нагоди відзначення  Дня пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у м.Покровськ 

підготовлений відділом з питань інформаційної та внутрішньої політики  міської ради 

 

 

В.о. начальника відділу з питань 

інформаційної та внутрішньої  

політики міської ради                                                                                      С.Клименко 


