
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від _01.04.2021___№___145рг_ 

м.Покровськ 

 

 

Про організацію та проведення заходів з нагоди відзначення Дня пам’яті та 

примирення і 76-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у           

м. Покровську та на приєднаних територіях 

 

Відповідно до Указу Президента України від 3 квітня 2019 року  № 99/2019 

«Про відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні та 76-ї річниці вигнання нацистів з України» та з метою 

вшанування подвигу українського народу в боротьбі за свободу, увічнення пам’яті 

загиблих у Другій світовій війні, за умови дотримання протиепідемічних та 

карантинних заходів, передбачених  Постановою 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 24.12.2020 № 8/2-3 «Про програму економічного  і 

соціального  розвитку м. Покровська на 2021 рік», керуючись статтями 42, 59, 73 

Закону України від 21.05.1997 №280/99-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (із змінами),- 

 

 

 1. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

організувати та провести  заходи  з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і    

76-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 7, 8, 9 травня 2021 

року у м.Покровську та на приєднаних територіях. 

 

  

2. Затвердити склад організаційного комітету з організації та проведення 

заходів з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у м.Покровську та на приєднаних 

територіях    (додаток 1). 

 

3. Затвердити заходи з організації та проведення заходів з нагоди 

відзначення    Дня пам’яті та примирення і  76-ї річниці Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні у м.Покровську та на приєднаних територіях  

(додаток 2). 

 

  

 



  4. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

(Олехнович) забезпечити фінансування заходів згідно затвердженого кошторису 

(додається). 

 

 5. Контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на керуючого  

справами виконавчого комітету міської ради  Жук А.В. 

 

 

Міський голова                                                                                           Р.Требушкін 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Додаток 1  

       до розпорядження міського 

голови  
       від _01.04.2021___№___145рг_ 

 

 

 

Склад організаційного комітету з організації та проведення заходів з нагоди 

відзначення  Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці Дня перемоги над нацизмом 

у Другій світовій війні у м.Покровську та на приєднаних територіях   

 

 

 

 

Жук                                                                  -  керуючий справами виконавчого 

Алевтина В’ячеславівна                                    комітету міської ради голова  

                                                                             організаційного комітету  

 

 

Олехнович                                                     

Олена Олександрівна 

 

-   

 

 

начальник відділу культури, туризму 

та охорони культурної спадщини 

міської ради, заступник голови 

організаційного комітету 

Члени організаційного комітету: 

 

 

 

 

 

 

 

Візенков                   

Дмитро Валерійович 

- начальник житлово-комунального  

відділу міської ради 

 

Гнатенко 

Наталія Анатоліївна                                     

- в.о. начальника відділу освіти 

міської ради 

 

Кияшко  

Катерина Костянтинівна 

 

- завідуюча методичної служби відділу  

культури, туризму та охорони 

культурної спадщини міської ради 

 

Ляшенко 

Олена Володимирівна 

- директор позашкільного навчального  

закладу Центру творчості та дозвілля 

відділу освіти міської ради  

 

Рожкова  

Ангеліна Вікторівна 

 

 

Червяковська                          

Людмила Григорівна    

 

- 

 

 

 

- 

 

 

директор КЗ «Покровський історичний 

музей» 

 

 

директор КПСМНЗ «Покровська 

музична школа ім.М.Д.Леонтовича»  

 



 

 

Швайко 

Олександр Олександрович  

 

 

Штурхецька                                                   

Яна Вікторівна   

 

 

 

Керуючий справами   

виконкому ради                                                                                                                                               

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

начальник управління сім’ї, молоді та 

спорту міської ради 

 

 

завідувач сектору у справах сім’ї, 

молоді та спорту управління сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

 

 

                   

                                                   А.Жук 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          Додаток 2  

до розпорядження міського голови  

від  _01.04.2021___№___145рг_ 

 

 
 

ЗАХОДИ  

з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і  76-ї річниці Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні у м.Покровську та на приєднаних територіях   

 

№ 

з/п 

 Назва заходу  Термін 

виконання 

Виконавці 

1 Облаштування екомісця пам’яті  шляхом 

висадження рослин 

Квітень-травень 

2021 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

2 Волонтерська допомога з виконання робіт 

на присадибних ділянках ветеранам ВВВ 

та “дітям війни” 

квітень Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

3 Прибирання та фарбування  братської 

могили  

квітень-травень Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

4 Тематичні лекцій квітень-травень Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

5 Виставка книжок квітень -травень Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

6 Тематична рубрика в регіональній газеті 

«Маяк» -«Спогади воєнних літ» 

1 квітня – 30 

червня 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

7 Інформаційна кампанія «Історія моєї сім’ї 

у полум’ї Другої світової війни»  у 

мережі Facebook 

1-30 травня Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

8 Тиждень кінопоказів (фільми воєнних 

років) 

3-9 травня 

 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради, заклади 

культури міста 

9 Відвідування на дому та вручення 

подарункових наборів ветеранам Другої 

світової війни, учасникам бойових дій та 

особам з інвалідністю внаслідок Другої 

світової війни, дружинам померлих 

(загиблих) ветеранів Другої світової 

війни, жертвам нацистських 

переслідувань, учасникам війни, дітям 

4 - 9 травня Управління 

соціального захисту 

населення 



війни за поданням громадських 

організацій ветеранів до 76-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Другій 

Світовій війні (560 шт.) 

10 
Турнір з армрестлінгу до Дня Перемоги. 

5 травня Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

11 
Вручення цінних подарунківгромадським 

організаціям ветеранів війни та праці 

 

6-7 травня 

Покровська міська 

рада,  управління 

соціального захисту 

населення 

12 
Проведення святкового обіду для членів 

громадської Організацій ветеранів війни 

та праці (20 осіб). 

6 травня 

Управління 

соціального захисту 

населення 

13 Відкрита першість ДЮСШ м. Покровська  

з черліденгу присвячена 76-річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війни. 

6 травня Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

14 Турнір з шашок серед працівників 

ПМЦФЗН «Спорт для всіх» 

7 травня 

 

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

15 
Проведення святкового обіду для членів 

Покровської міської Організації ветеранів 

(50 осіб). 

7 травня 

Управління 

соціального захисту 

населення 

16 Спортивне свято у парку «Ювілейний»: 

- Змагання з міні-футболу серед юнаків 

2012-2013 рр.н. на 

мультифункціональних майданчиках. 

- Змагання «Найсильніший» на 

майданчику із силовими тренажерами. 

- Змагання з амрестлінгу. 

8 травня 
Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

17 Патріотичний марафон  «Квітка пам’яті» 8 травня Відділ освіти міської 

ради 

18 Першість ДЮСШ з волейболу пляжного 

серед юнаків та дівчат 

8 травня Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

19 Першість ДЮСШ з волейболу пляжного 

серед юнаків та дівчат 

8 травня Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

20 Акція «Отримай  листа з фронту» 

 

8-9 травня 

 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини, КЗ 

«Покровський 

історичний музей» 

21 Майстер-класи по виготовленню «Маку 

пам’яті» 

8-9 травня КЗ «ПМПБ» 

22 Експрес-опитування «Друга світова в 

історії моєї родини» 

8-9 травня бібліотека-філія №14 

23 Видання колективної збірки «Війна 

пройшла серцями поколінь» 

8-9 травня КЗ «ПМПБ», 

24 Виставка військової техніки 8-9 травня Відділ культури, 

туризму та охорони 



культурної 

спадщини міської 

ради 

25 Історична реконструкція Другої світової 

війни 

8-9 травня Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

26 Фотозона з військовою атрибутікою 8-9 травня ЦДБ ім.О.Теліги 

27 Виставка малюнків «Стій війна! 

Обережно діти» 

8-9 травня бібліотека-філія №14 

28 Вікторина «Що ми знаємо про війну» 8-9 травня бібліотека-філія №14 

29 Фестиваль літературно-музичних 

композицій з реконструкції історичних 

подій 1939-1945рр. «Не згасити пам’яті 

вогонь» 

8-9 травня Відділ освіти міської 

ради, ЦТД 

30 Конкурс малюнків на асфальті «Святкова 

листівка» 

8-9 травня бібліотека-філія №14 

31 Музична ретро-година «Старий забутий 

вальсок» 

8-9 травня бібліотека-філія №16 

32 Майстер-класи по виготовленню «Голуба 

миру» 

8-9 травня КЗ «ПМПБ», б-ф №5 

33 Вахта пам’яті з покладанням квітів 8-9 травня Відділ освіти міської 

ради, відділ 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини міської 

ради 

34 Концертні програми до Дня Перемоги за 

участю художніх колективів та духових 

оркестрів міста та країни 

8-9 травня Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

35 Організація польової кухні 8-9 травня Відділ культури, 

туризму та хорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

36 Автобусна екскурсія містом «Дорогою 

слави» 

8-9 травня КЗ «ПМПБ»,   

КЗ «Покровський 

історичний музей» 

37 Челендж- привітання «Дякуємо за 

перемогу» ветеранів війни з позначкою 

#дякуюємозаперемогу  у соціальних 

мережах 

8-9 травня Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

38 Хода «Дорогою Перемоги» 9 травня Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради, управління 

молоді і спорту 

39 Загальноміський мітинг 9 травня Відділ культури, 



  

                      

Керуючий справами  

виконкому ради                                                                                                 А.Жук                                    

 

                                         

Заходи з організації та проведення з нагоди відзначення Дня пам’яті та 

примирення і 76-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у           

м. Покровську та на приєднаних територіях підготовлено відділом культури, 

туризму та охорони культурної спадщини міської ради. 

 

 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради, сектор 

внутрішньої 

політики 

40 Автопробіг «Пам’ятаємо - перемагаємо!» 9 травня Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

41 Святковий салют 9 травня Покровська міська 

рада 


