
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

від __01.09.2020_ №__436рг__ 
                                      м..Покровськ 

 

 

Про відзначення у 2020 

році 75-ї річниці закінчення 

Другої світової війни у 

місті Покровськ 

 

На виконання листа Офісу Президента України від 31.08.2020 року № 04-

01/1976 щодо 75-ї річниці закінчення Другої світової війни, листа Донецької 

облдержадміністрації від 01.09.2020 № 0.1/16-4634/4-20 «Про надання 

рекомендацій», враховуючі вимоги постанови 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» зі 

змінами, рішенням міської ради від 20.12.2019 № 7/72-2 «Про програму 

економічного і соціального розвитку міста Покровська на  2020 рік», з метою 

належного відзначення пам’яті про перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 

1939 – 1945 років, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 

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

 

1.  Здійснити 02.09.2020 року покладання квітів до пам’ятників, місць 

поховань загиблих солдатів учасників Другої світової війни у м.Покровську за 

списком (додається)  з нагоди відзначення 75-ї річниці закінчення Другої світової 

війни. 

 

2. 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 у Другій світовій війні.  

 

3. 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.о. міського голови        С.Федоров 
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Додаток 1  

до розпорядження міського голови  

від __01.09.2020_ №__436рг__ 

 

 

Перелік  

пам’ятників, місць поховань загиблих солдатів учасників Другої світової війни у 

м.Покровську 

 

№ 

за/п 

Найменування пам’ятки Адреса 

1. 1

. 

Братська могила загиблих воїнів та підпільників в 

роки Другої Світової війни  (Братська могила 

радянських воїнів та підпільників) 

м. Покровськ, пл. Шибанкова, 10 

2.  Братська могила загиблих воїнів періоду 

визвольних змагань 1917-1921 рр. та Другої 

Світової війни. (Братська могила борців за 

Радянську владу). 

м. Покровськ     

сквер Соборний 

3.  Братська могила загиблих партизанів визвольних 

змагань періоду 1917-1921 рр. та воїнів Другої 

Світової війни. (Братська могила партизанів 

громадянської війни, радянських воїнів.) 

м. Покровськ, вул. Прокоф’єва, 

115 (в сквері) 

4.  Братська могила загиблих воїнів в роки Другої 

Світової війни 

 (Братська могила радянських воїнів) 

 м. Покровськ     

вул. Ольшанського, 59 

5.  Братська могила загиблих воїнів Південно-

Західного фронту в роки Другої Світової війни 

(Братська могила радянських воїнів Південно-

Західного фронту) 

м. Покровськ, вул. Степана 

Бовкуна, 5 

6.  Братська могила загиблих воїнів Південно-

Західного фронту в роки Другої Світової війни 

(Братська могила радянських воїнів Південно-

Західного фронту) 

м. Покровськ, вул. Свободи, 81 

7.  Братська могила загиблих воїнів Південно-

Західного фронту в роки Другої Світової війни 

(Братська могила радянських воїнів Південно-

Західного фронту) 

м. Покровськ, вул. Хутірська, 10, 

цвинтар 

8.  Братська могила загиблих воїнів Південно-

Західного фронту в роки Другої Світової війни 

(Братська могила радянських воїнів Південно-

Західного фронту) 

м. Покровськ  

вул.  Торгівельна, 106, цвинтар 

9.  Пам’ятник Москаленку К. С., двічі Герою 

Радянського Союзу 

м. Покровськ, вул. Маршала 

Москаленка, 159 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради         А.Жук 

 


