УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від _13.12.2021___№__622рг__
м.Покровськ

Про проведення мітингу вшанування
з покладанням квітів до пам’ятного знаку
воїнів-інтернаціалістів у м.Покровську
25 грудня 1979 року відбулося введення обмеженого контингенту
радянських військ в Демократичну Республіку Афганістан, у зв’язку з
вшануванням в м. Покровськ воїнів-інтернаціалістів виконувавших свій військовий
обов’язок, 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 COVID19, 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. Провести мітинг з покладанням квітів з нагоди вшанування подвигу
воїнів-інтернаціалістів біля пам’ятного знаку розташованого в березовому гаю в
м.Покровськ 24 грудня 2021 року о 10.00 годині.
2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради
(Олехнович):
2.1.забезпечити загальне керівництво організацією та проведенням мітингу
з покладанням квітів з нагоди вшанування подвигу воїнів-інтернаціалістів
м. Покровську згідно п.1 цього розпорядження;
2.2.забезпечити фінансування заходу п.1 цього розпорядження згідно
затвердженого кошторису (додається).
3. Житлово-комунальному відділу міської ради (Візенков):
3.1. забезпечити прибирання березового гаю на проспекті Шахтобудівників
до та після проведення заходу згідно п. 1 цього розпорядження;
3.2.забезпечити підключення електроспоживання березового гаю на
проспекті Шахтобудівників для звукової апаратури на час проведення заходу;
4. Комунальному підприємству «Муніципальна служба правопорядку»
(Антипенко), забезпечити підтримання публічної безпеки і порядку, охорону прав і
свобод громадян на час проведення заходу.

5. Відділу з питань безпеки та протидії корупції (Телесова) забезпечити
інформування про захід та чергування всіх силових структур м Покровська на
заході згідно п. 1 цього розпорядження.
6. Відділу охорони здоров’я міської ради (Овчаренко) забезпечити
чергування бригад швидкої медичної допомоги на час проведення заходу в згідно
п. 1 цього розпорядження.
7. 9-му Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління
державної служби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області (Кінц)
забезпечити чергування співробітників на час проведення заходу.
8. Управлінню інформаційної та внутрішньої політики міської ради (Зоря)
забезпечити запрошення представників ЗМІ для висвітлення заходу згідно п. 1
цього розпорядження;
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ідрісову М.О.
Міський голова

Р.Требушкін

