
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від 09.10.2020 № ___500__рг 

м.Покровськ 
 

Про затвердження заходів зі  

святкування Дня захисника  

України у м. Покровську  

 

 У зв’язку з відзначенням в м.Покровську Дня захисника України, з метою 

гідного вшанування мужності та героїзму захисників, незалежності і 

територіальної цілісності України, військових традицій і звитяги Українського 

народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу, відповідно до Указу 

Президента України від 14.01.2014 року №806 «Про відзначення Дня захисника 

України», за умови дотримання протиепідемічних та карантинних заходів, 

передбачених вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року 

№641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території і значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами, згідно з 

рішенням міської ради від 20.01.2019 №7/72-2 «Про програму економічного і 

соціального розвитку м. Покровська на 2020 рік», керуючись статтями 42, 59, 73 

Закону України від 21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,- 

 

1. Затвердити новий склад організаційного комітету з організації 

святкування Дня захисника України у м. Покровську (додаток 1). 

 

2. Затвердити заходи з організації святкування Дня захисника України у 

м. Покровську (додаток 2). 

 

3. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської 

ради (Олехнович) забезпечити фінансування заходів згідно з затвердженим 

кошторисом (додається). 

 

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

(Олехнович), контроль на заступника міського голови Ларіну В.В. 

 

 

 

В.п.міського голови            О. Требушкін 

 

 



Додаток  1                                

                                                                                   до розпорядження міського голови 

                                                                                   від 09.10.2020 № ___500__рг 

 

 

 

 

Новий склад організаційного комітету 

з організації святкування Дня захисника України у м. Покровську 

 

Ларіна        - заступник міського голови 

Вікторія Вікторівна      голова організаційного комітету 

          

Олехнович        - начальник відділу культури, 

Олена Олександрівна                                                  туризму та охорони культурної 

спадщини міської ради,   

заступник голови 

організаційного комітету 

 

Члени організаційного комітету:  

 

Антипенко        - начальник КП «Муніципальна 

Олександр Вікторович     служба правопорядку»  

 

Голуб        - начальник відділу освіти  

Марина  Олександрівна      міської ради 

 

Зінченко        - спеціаліст 1 категорії відділу  

Ольга Семенівна       з організаційної роботи міської     

           ради 

                                            

Кінц         - начальник ДПРЗ-9 ГУ ДСНС 

Віталій Володимирович         України у Донецькій області 

         полковник служби цивільного  

          захисту (за згодою) 

 

Коломієць        - начальник Покровського  

Олександр Володимирович відділу поліції ГУНП в 

Донецькій області (за згодою) 

 

Ляшенко        - директор ПНЗ «Центр  

Олена Володимирівна  творчості та  дозвілля відділу 

освіти Покровської міської ради  

Донецької області» 

 

Назаров   - начальник КП «Управління  

Олексій Олегович       міського господарства»  

 



 

Остряніна        - директор КП "ЦПМСД" 

Інеса Леонідівна      (за згодою)  

 

 

 

Швайко        - начальник управління сім’ї,  

Олександр Олександрович     молоді та спорту міської ради 

 

  

 

 

Керуючий справами   

виконкому ради                                                                   А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D0%9F%20%22%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%A1%D0%94%22%20%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96


 

Додаток 2  

до розпорядження міського голови  

від 09.10.2020 № ___500__рг 

 

 

ЗАХОДИ  

з організації святкування Дня захисника України у м. Покровську 

 

№ 

з/п 

 Назва заходу  Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Урочисте відкриття 

мультифункціональних майданчиків 

(парк «Ювілейний») 

 

14 жовтня  Управління сім’ї, 

молоді та спорту  

міської ради  

2. Урочисте нагородження військових та 

громадських діячів 

14 жовтня Відділ з 

організаційної 

роботи  міської 

ради 

 

3. Майстер-класи, виставки народно-

прикладного мистецтва 

 

14 жовтня Відділ освіти 

міської ради 

4. Організація стільців для глядачів (300 

шт.) 

 

14 жовтня Відділ освіти 

міської ради 

5. Виступи художніх колективів міста та 

запрошених гостей 

14 жовтня Відділ культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради; 

Відділ освіти  

міської ради 

 

6. Покладання квітів до могил загиблих 

бійців в АТО та меморіальних дошок 

14 жовтня Відділ культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини  міської 

ради, відділ освіти 

міської ради 

 

7. Встановлення біотуалетів та баків для 

сміття, прибирання парку 

«Ювілейний» 

14 жовтня КП «Управління 

міського 

господарства» 

 

8. Встановлення наметів для 14 жовтня Відділ освіти 



 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради                                                                   А.Жук 

 

 

Заходи з  організації святкування Дня захисника України у м. Покровську 

розроблені відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини. 

 

 

Начальник відділу        О.Олехнович 

 

                                  

  

перевдягання колективів міської ради 

 

2 

9. Організація температурного скринінгу  

  

14 жовтня КП «ЦПМСД» 

10. Забезпечення громадського 

правопорядку 

14 жовтня Покровський відділ 

поліції ГУ НП в 

Донецькій області; 

КП «Муніципальна 

служба 

правопорядку» 

 


