
УКРАЇНА                                                                                                                             

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                           

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                           

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                                                                                            

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

від __12.05.2021__ № _205рг__ 

м.Покровськ 

 

 

Про проведення заходів з нагоди  

відзначення Дня Європи у 2021 році   

у м.Покровську та на приєднаній території 

 

Відповідно до Указу Президента України від 19.04.2018 № 339/2003                      

«Про день Європи», керуючись статтями 42, 59 Закону Україні «Про місцеве 

самоврядування в Україні», згідно з рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/62-2 

«Про програму економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2021 рік»,                      

з метою забезпечення належної організації та проведення урочистостей з нагоди 

Дня Європи у м.Покровську та на приєднаній території,- 

 

1. Провести 15 травня 2021 року в м.Покровську та на приєднаній території 

заходи з нагоди відзначення Дня Європи. 

 

2. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів                         

з нагоди  відзначення Дня Європи та затвердити його склад (додаток 1).  

 

3. Затвердити заходи з підготовки та проведення святкування з нагоди 

відзначення Дня Європи у м.Покровську та на приєднаній території (додаток 2). 

 

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

(Олехнович) та управлінню сім’ї, молоді та спорту міської ради (Щербинка) 

забезпечити фінансування заходів. 

 

5. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти                        

на відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради   

(Олехнович), контроль – на заступника міського голови Ідрісову М.О. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.Требушкін 

 

 

 

 



Додаток 1  

до розпорядження міського голови 

від __12.05.2021__ № _205рг__ 

 

 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та проведення свята з нагоди   

відзначення Дня Європи у м.Покровську 

 

 

Ідрісова 

Маргарита Олександрівна 

 

– 

 

 

заступник міського голови, 

голова організаційного комітету 

Олехнович 

Олена Олександрівна 

– 

 

начальник відділу культури, туризму 

та охорони культурної спадщини 

міської ради, заступник голови 

організаційного комітету 

Члени організаційного комітету: 

 

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 «Центр творчості та дозвілля 

відділу освіти Покровської міської 

ради» 

 

Рожкова  

Ангеліна Вікторівна 

– 

 

директор КЗ «Покровський історичний 

музей»  

 

Тумасова 

Кристина Львівна 

– 

 

директор КЗ «Покровська міська 

централізована бібліотечна система» 

 

Штурхецька 

Яна Вікторівна 

– 

 

завідувач  сектору у справах сім’ї                       

та молоді управління сім’ї, молоді                      

та спорту міської ради 

   

Щербинка 

Віталій Олександрович 

 

– 

 

в.о.начальника управління сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету ради                                       А.Жук 



Додаток 2  

до розпорядження міського голови 

від __12.05.2021__ № _205рг__ 

 

 

 

 

ЗАХОДИ  

з підготовки та проведення святкування з нагоди   

відзначення Дня Європи у м.Покровську та на приєднаній території 

  

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

 Парк «Ювілейний» м.Покровськ 

1. Евроквест за участю шкільних команд 

 

15 травня          

2021 року 
 

Відділ освіти, 

управління                       

сім’ї, молоді                         

та спорту міської 

ради 

2. Майстер класи (інтерактивні локації) 

 

15 травня          

2021 року 

 

Відділ культури, 

туризму                            

та охорони 

культурної 

спадщини,                    

відділ освіти 

міської ради 

3. Виступи учнів та викладачів КПСМНЗ 

«Покровська музична школа 

ім.М.Д.Леонтовича»  

15 травня        

2021 року 

 

Відділ культури, 

туризму                               

та охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

4. Спортивні локації 15 травня        

2021 року 

Управління                        

сім’ї, молоді                        

та спорту міської 

ради 

 Парк селища Динасового заводу м.Покровськ 

1. Спортивний конкурс «Спортивна 

сім’я – здорова нація»  

15 травня        

2021 року 

 

Управління                        

сім’ї, молоді                        

та спорту міської 

ради 

2. Майстер-класи (інтерактивні локації) 15 травня        

2021 року 

 

Відділ культури, 

туризму                            

та охорони 

культурної 

спадщини,                    

відділ освіти 

міської ради 



 

 

Заходи з підготовки та проведення святкування з нагоди  відзначення Дня 

Європи у м.Покровську та на приєднаній території розроблені відділом культури, 

туризму та охорони культурної спадщини міської ради. 

 

 

 

Начальник відділу                                                                           О.Олехнович 

 

                                  

Керуючий справами  

виконавчого комітету ради                                                             А.Жук   

    

3. Кінопокази «Вечір французького 

кіно» 

15 травня        

2021 року 

 

Відділ культури, 

туризму                            

та охорони 

культурної 

спадщини 

міської 

 ради 

 Парк «Міський» м.Родинське 

1. Спортивний конкурс «Спортивна 

сім’я – здорова нація»  

15 травня        

2021 року 

 

Управління                        

сім’ї, молоді                        

та спорту міської 

ради 

2. Майстер-класи (інтерактивні локації) 15 травня        

2021 року 

 

Відділ культури, 

туризму                            

та охорони 

культурної 

спадщини,                    

відділ освіти 

міської ради 

3. Кінопокази «Вечір італійського кіно» 15 травня        

2021 року 

 

Відділ культури, 

туризму                            

та охорони 

культурної 

спадщини 

міської ради 


