УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від _28.04.2021___№___184рг_
м.Покровськ

Про проведення мітингів та покладання
квітів до могил загиблих солдатів у Другій
світовій війні у м.Покровську та
на приєднаних територіях
З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні у м.Покровську та на приєднаних територіях, 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. Провести 7-9 травня 2021 року мітинги з покладанням квітів до могил
загиблих солдатів у м.Покровську та на приєднаних територіях за списком (додаток 1)
2. Здійснити 6 травня 2021 року покладання квітів до могил загиблих солдатів
у м.Покровську за списком (додаток 2) з нагоди відзначення Дня пам’яті та
примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
3. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради
(Олехнович) забезпечити фінансування квітів згідно з затвердженим кошторисом
(додається).
4. Контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ідрісову М.О.
В.о.міського голови

Н.Іваньо

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від _28.04.2021___№___184рг_

Список мітингів з покладанням квітів до могил загиблих солдатів у Другій світовій
війні у м.Покровську та на приєднаних територіях
Дата
проведен
ня

Найменування
заходу

07.05.

Урочистий мітинг
«Вклонімось іменам
на обеліску»

07.05

Мітинг-реквієм
«Між життям і
безсмертям»

07.05.

Мітинг - реквієм
«Збережемо пам’ять
поколінь»

07.05

Святкова хода.
Мітинг

08.05

Урочистий мітинг
«Вклонімось іменам
на обеліску»

08.05

Мітинг-реквієм

Місце та час проведення

Братська могила загиблих
воїнів та партизанів в роки
Другої Світової війни
(Братська могила
радянських воїнів і
партизанів)
смт Шевченко, вул.
Шкільна, 1 11:00
(концерт біля будинку
народних традицій 12:00)
Братська могила
радянських воїнів
с.Срібне, вул. Шкільна, в
р-ні буд. 1 10:00
(Братська могила
радянських воїнів та
пам’ятник односельчанам
с.Горіхове, вул. Грушева
11:00 та с.Ясенове, вул.
Зелена, в районі буд. 33
12.00 – покладання квітів)
Братська могила загиблих
воїнів Південно-Західного
фронту в роки Другої
Світової війни
(м. Покровськ, вул.
Свободи, 81) КЗ «Клуб ім.
М.Ф. Щербака» 12:00
Братська могила
радянських воїнів та
пам’ятник односельцям
(с. Гришине, пров. Гагаріна,
21-а) 10:00
Пам’ятник загиблим
односельцям
с. Успенівка
11:00
(концерт в клубі – 12.00)
Братська могила
радянських воїнів (с.

Аудиторія

Відповідальний
(П.І.Б. моб.тел)

Мешканці Ніколаєва Н. М.
селища
095 1211307

Мешканці
села,учні

Мешканці
селища

Сорока Т.Т.
0997245400

Компанієць
С.М.
0502223189
Духовська А.Р.

Мешканці
села

Воробйова
О.М.
0954215755
Ткаченко О.В.
0663670182

Мешканці
села

Іващенко М.В.
0500718154

Мешканці
села

Ухов О.В.
0953352838

08.05.

Святкова хода,
мітинг

08.05.

Мітинг – реквієм,
концерт
«Ніхто не
забутий…..»

09.05

Мітинг – реквієм
«Все пам’ятає світ
врятований»

09.05

Мітинг – реквієм
«Свято зі сльозами
на очах…»

09.05

Загальноміський
мітинг

Перше Травня, вул. Зотова,
8) 10.00
(Братська могила
радянських воїнів
(с. Троянда, вул.
Цвєточна,1а) – покладання
квітів)
Площа біля Пам’ятника
воїнам односельцям (с.
Новоєлизаветівка, вул.
Широка) 10:00
(концерт біля клубу 11.00)
КЗ «Піщанський сільський
клуб»
Пам’ятник воїнам
односельцям
(с.
Піщане, вул. Центральна, в
районі будівлі 3), 11:00
(Братська могила
радянських воїнів (с.
Звірове, вул. Сазонова, в рні буд. 95, цвинтар) 12.00 –
покладання квітів)
Братська могила
радянських воїнів,
Пам’ятник воїнам
односельцям (с. Лисівка,
вул. Центральна, в р-ні
буд.68), 10:00
(Братська могила
радянських воїнів
(с. Новопавлівка, вул.
Яблунева, цвинтар в р-ні
буд.116) 08.00 та Братська
могила радянських
військовополонених (с.
Даченське, вул.
Миру,східна околиця села)
09.00 – покладання квітів)
Братська могила
радянських воїнів та
військовополонених,
Пам’ятник воїнам
односельцям
(с. Новотроїцьке, вул.
Центральна, в р-ні буд. 44а)
09:00
Братська могила загиблих
воїнів та підпільників в
роки Другої Світової війни
(м. Покровськ, пл.
Шибанкова, 10) 9.00

Мешканці
села

Коверзай Т. М.
0952564964
Павленко Н. А.
050-297-50-71

Мешканці
села

Червонюк О.Г
0501720537

Мешканці
села

Корнієнко І.Є
0951073876

Мешканці
села

Хомукова О.В.
0958178365
Бугасова Г.В.

Мешканці Олехнович О.О.
міста
0500432455

09.05.

Мітинг-реквієм

(Братська могила загиблих
воїнів періоду визвольних
змагань 1917-1921 рр. та
Другої Світової війни (м.
Покровськ,
сквер
Соборний) 9.50, Пам’ятник
Москаленку К. С., двічі
Герою Радянського Союзу
(м. Покровськ, вул.
Маршала Москаленка, 159)
10.00 – покладання квітів)
Пам’ятник (стела)
Мешканці
загиблим в роки Другої
міста
світової війни
(м. Родинське, парк) 12.00

Керуючий справами
виконкому ради

Анлрійченко
К.С.
0505772209

А.Жук

Список мітингів з покладанням квітів до могил загиблих солдатів у Другій
світовій війні у м.Покровську та на приєднаних територіях розроблений відділом
культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради.
Начальник відділу

О.Олехнович

Додаток 2

до

розпорядження

міського

голови
від _28.04.2021___№___184рг_

Список братських могил загиблих солдатів у Другій світовій війні для
покладання квітів у м.Покровську
№ за/п
1

2

3

4

5

6

Найменування пам’ятки
Братська могила загиблих воїнів
визвольних змагань періоду 1917-1921
рр.,воїнів та партизанів, загиблих в роки
Другої Світової війни
Братська могила загиблих партизанів
визвольних змагань періоду 1917-1921 рр.
та воїнів Другої Світової війни.
Братська могила загиблих воїнів в роки
Другої Світової війни

Адреса
м. Покровськ, мікрорайон
«Південний», біля будинку № 30

Братська могила загиблих воїнів ПівденноЗахідного фронту в роки Другої Світової
війни
Братська могила загиблих воїнів ПівденноЗахідного фронту в роки Другої Світової
війни
Братська могила загиблих воїнів ПівденноЗахідного фронту в роки Другої Світової
війни

м. Покровськ,
вул. Хутірська, 10, цвинтар

Керуючий справами
виконкому ради

м. Покровськ,
вул. Прокоф’єва, 115 (в сквері)
м. Покровськ
вул. Ольшанського, 59

м. Покровськ
вул. Торгівельна, 106, цвинтар
м. Покровськ,
вул. Степана Бовкуна, 5

А.Жук

Список братських могил загиблих солдатів у Другій світовій війні для
покладання квітів у м.Покровську розроблений відділом культури, туризму та охорони
культурної спадщини міської ради.
Начальник відділу

О.Олехнович

