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Про відзначення Дня Соборності 

України в Покровській міській  

територіальній громаді у 2022році  
 

 

 

З метою гідного святкування Дня Соборності України, вшанування 

борців за національну гідність, суверенітет та територіальну цілісність 

нашої держави, військово - патріотичного виховання наступного покоління, 

враховуючі вимоги постанови Кабінету Міністрів України    від 22.07.2020 

року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження послинених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2»      (зі змінами), керуючись рішенням міської ради від 24.12.2010 № 8/2-3 

«Про програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на  

2021 рік», керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997   

№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), - 

 

1. Організувати та провести мітинг Дня Соборності України 

(площа Шибанкова, біля пам’ятника Т.Г. Шевченка) 22.01.2022 року о 10.00 

годині. 

2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Покровської міської ради Донецької області (Олехнович): 

2.1.  забезпечити звукове оформлення заходу, підключення апаратури,    

          складання сценарію заходу та його проведення; 

2.2. забезпечити запрошення та виступ історика\краєзнавця під час 

мітингу; 

2.3. здійснити фінансування та придбання 1 (однієї) квіткової 

корзини та 30 (тридцяти) квітів для покладання до пам’ятника 

Т.Г. Шевченка. 

3. Управлінню інформаційної та внутрішньої політики міської 

ради (Зоря): 



   2 

 

3.1. забезпечити проведення тематичної інформаційно-освітньої 

кампанії на офіційному сайті та сторінці Фейсбук Покровської 

міської ради; 

3.2. забезпечити запрошення ЗМІ для висвітлення заходу; 

3.3.  забезпечити запрошення членів Громадської ради та 

громадських організацій для участі у заході. 

 

4. Відділу з організаційної роботи міської ради (Маслова): 

    4.1.    забезпечити запрошення учасників мітингу; 

4.2. забезпечити інформування про захід та чергування силових   

структур. 

 

5.  Житлово-комунальному відділу міської ради (Візенков) 

забезпечити прибирання скульптурного комплексу Т.Г. Шевченко (площа 

Шибанкова). 

 

6.  Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження 

покласти на Управління інформаційної та внутрішньої політики міської 

ради (Зоря) та відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

міської ради (Олехнович), контроль -  на секретаря міської ради Іваньо Н.В. 

 

 

 

Міський голова                           Р. Требушкін 

 
 


