
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   
 

від _21.04.2021___№___171рг_ 
                                    м.Покровськ 

 
 

 

Про  відзначення Дня  

Чорнобильської трагедії в 

Покровській міській територіальній 

громаді у 2021 році 

 
 
 

З метою забезпечення та посилення соціального захисту громадян пільгових 

категорій, підтримки відповідних громадських організацій, звернень громадських 

організацій міста, враховуючі рішення виконкому від 21.01.2021 № 27 «Про 

затвердження заходів щодо соціального захисту громадян в Покровській міській 

територіальній громаді на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями) та керуючись 

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

самоврядування в Україні» (зі змінами),- 

 

1. Затвердити заходи  з відзначення Дня Чорнобильської трагедії в Покровській 

міській територіальній громаді у 2021 році (додається). 

2. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами 

міської ради (Добровольський) здійснити фінансування заходів в межах виділених 

асигнувань. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької 

області (Бонзюх), контроль – на керуючого справами виконкому ради А. Жук 

 

 

В.о. міського голови        Н. Іваньо 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до 

розпорядження міського голови 
від _21.04.2021___№___171рг_ 

 

 

 

План  

з відзначення Дня Чорнобильської трагедії в Покровській міській  

територіальній громаді у 2021 році 

 

№ Дата 

заходів 

Назва заходу  Відповідальний за 

проведення 

1.  26.04.2021 Проведення урочистого заходу з нагоди 

відзначення 35-ої роковини 

Чорнобильської катастрофи (вручення 

медалів, грамот, подяк, цінного 

подарунку ГО). 

Покровська міська 

рада, управління 

соціального захисту 

населення міської ради  

2.  26.04.2021 Проведення панахиди за загиблими та 

померлими учасниками аварії на ЧАЕС 

з покладанням квітів біля пам’ятного 

знаку 

Покровська міська 

рада, управління 

соціального захисту 

населення міської ради  

3.  протягом 

квітня 2021 

року 

Виплата одноразової адресної 

допомоги учасникам ліквідації аварії на 

ЧАЕС 1 та 2 категорії. 

Покровська міська 

рада, управління 

соціального захисту 

населення міської ради  

4.  26.04.2021 Проведення обіду для членів 

громадських організацій  (25 осіб).  

Покровська міська 

рада, управління 

соціального захисту 

населення міської ради  

5.  

травень  

2021 

Висвітлення заходів в засобах масової 

інформації 

Покровська міська 

рада, управління 

соціального захисту 

населення міської ради 

 

Керуючий справами  

виконкому  ради        А. Жук  

 

Заходи підготовлено управлінням соціального захисту населення Покровської міської 

ради Донецької області 

 

Начальник управління        І. Бонзюх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


