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ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
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від _10.12.2021__№___611рг 

м.Покровськ 

 

 

Про організацію та проведення святкового заходу з нагоди відзначення Дня 

Святого Миколая та відкриття новорічної ялинки у м. Покровську 

 

 

З метою виховання  молодого покоління в дусі поваги до народних традицій, 

звичаїв і обрядів, забезпечення належної організації заходу до Дня Святого 

Миколая, та відкриття новорічної ялинки у м. Покровську, 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» (із 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.Організувати та провести святковий захід з нагоди відзначення  Дня 

Святого Миколая та відкриття новорічної ялинки у м. Покровську в парку 

«Ювілейний» о 15.00 годині  19.12.2021 року.   

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

(Олехнович): 

2.1.забезпечити загальне керівництво організацією та проведенням 

святкового заходу з нагоди відзначення  Дня Святого Миколая та відкриття 

новорічної ялинки у м. Покровську згідно п.1 цього розпорядження; 

2.2. забезпечити сценічне та звукове обладнання заходу; 

2.3.організувати виставку-торгівлю майстрів декоративно-прикладного 

мистецтва в рамках проведення святкового заходу; 

2.4.забезпечити фінансування заходу п.1 цього розпорядження згідно 

затвердженого кошторису (додається). 

3.  Відділу освіти міської ради (Воротинцева): 

3.1. здійснити встановлення 8 наметів для перевдягання творчих колективів 

в рамках проведення заходу  згідно п. 1 цього розпорядження; 

3.2. забезпечити проведення заходу та виступ колективів закладів освіти  

згідно п.1 цього розпорядження. 

4.  Житлово-комунальному відділу міської ради (Візенков): 



4.1. забезпечити прибирання парку «Ювілейний» до та після проведення 

заходу згідно п. 1 цього розпорядження; 

4.2. забезпечити підключення електроспоживання у парку  «Ювілейний» 

для звукової апаратури на час проведення заходу; 

4.3. забезпечити установку двох біотуалетів у парку «Ювілейний» на час 

проведення заходу. 

4.4. забезпечити функціонування атракціонів в парку «Ювілейний» на час 

проведення заходу. 

5. Комунальному підприємству «Муніципальна служба правопорядку» 

(Антипенко), забезпечити підтримання публічної безпеки і порядку, охорону прав і 

свобод громадян на час проведення заходу та в межах  роботи атракціонів. 

 6. Відділу з питань  безпеки та протидії корупції (Телесова) забезпечити 

інформування про захід та чергування  всіх силових структур м Покровська на 

святкових локаціях згідно п. 1 цього розпорядження.  

7. Відділу охорони здоров’я міської ради (Овчаренко) забезпечити 

чергування бригад швидкої медичної допомоги на час проведення святкового 

заходів згідно п. 1 цього розпорядження. 

8. 9-му Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління 

державної служби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області (Кінц) 

забезпечити чергування співробітників  на час проведення святкового заходу. 

9. Сектору підприємництва (Колобова): 

9.1. забезпечити святкову торгівлю з гарячими напоями на час  проведення 

святкового заходу згідно п. 1 цього розпорядження.  

10. Управлінню інформаційної та внутрішньої політики міської ради (Зоря) 

забезпечити запрошення представників ЗМІ для висвітлення заходу згідно п. 1 

цього розпорядження; 

11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ідрісову М.О. 

 

 

Міський  голова                                                                                       Р.Требушкін 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

     


