
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від  05.05.2021 № 192рг 

м.Покровськ 

 

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 01.04.2021 № 145рг «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. Пункти  1, 2 розпорядження  міського  голови  від  01.04.2021  №  

145рг  «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 визнати такими, що втратили чинність. 

 

2. Затвердити  заходи  з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 76-ї 

річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня 2021 року у 

м.Покровську та на приєднаних територіях в новій редакції згідно додатку. 

 

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

(Олехнович) забезпечити фінансування заходів згідно затвердженого кошторису 

(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   

      до розпорядження міського              

голови  

      від 05.05.2021 № 192рг 

 
 

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   

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради                                                                                                 А.Жук                                    

 

                                         

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 підготовлено відділом культури, туризму та охорони культурної 

спадщини міської ради. 

Начальник   відділу                                                        О.Олехнович 

 

№ 

з/п 

 Назва заходу та місце 

проведення 

Термін 

виконання 

Виконавці 

1 Виступ оркестру  «Азовська Чайка» в 

парку «Ювілейний» 

09.05.2021 

з 15.00 до 

18.00 години 

Відділ культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

2 Організація кінопоказів  в парку 

«Ювілейний» 

09.05.2021 Відділ культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради 

3 

«Зберігаємо та пам”ятаємо» 

прибирання та фарбування братської 

могили на кладовищі жилого масиву 

«Зеленівка» 

до 09.05.2021 

Сектор у справах 

сімї та молоді 

Управління сім’ї 

молоді та 

спорту міської 

ради 

 


