
УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від №__
м..Покровськ

Про відзначення Дня Героїв Небесної Сотні в 
Покровській міській територіальній громаді у 
2022році

З метою гідного вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні, вшанування борців за національну гідність, суверенітет та 
територіальну цілісність держави, військово - патріотичного виховання наступного 
покоління, на виконання розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 
25.01.2022 року № 84/5-22 «Про підготовку та відзначення в Донецькій оласті заходів із 
вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 
Сотні на 2022 рік», 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 СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2» (зі змінами), 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 урочисте відкриття фотовиставки "Цілісність" 
київської фотографині Зої Шу з нагоди Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні 17.02.2022 року у 
КЗ «Покровський історичний музей» о 15.00 годині (Олехнович).

2. Організувати та провести урочисте покладання квітів до Дня Героїв Небесної 
Сотні біля пам’ятного знаку, присвяченому подіям Революції Гідності 2013-2014 років 
(м.Покровськ, вул. Захисників України, алея в р-ні «Еко-маркету») 18.02.2022 року о 10.00 
годині:

2.1. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської 
ради Донецької області - (Олехнович) здійснити фінансування та придбання 1 (однієї) 
квіткової корзини та 10 (десяти) квітів для покладання до пам’ятного знаку присвяченому 
подіям Революції Гідності 2013-2014 років.

2.2. Житлово-комунальному відділу міської ради (Візенков) забезпечити прибирання 
пам’ятного знаку присвяченому подіям Революції Гідності 2013-2014 років (вул. 
Захисників України, алея в р-ні «Еко-маркету»),

2.3. Комунальному підприємству «Муніципальна служба правопорядку» 
(Антипенко), забезпечити підтримання публічної безпеки і порядку, охорону прав і свобод 
громадян на час проведення заходу.
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3. Організувати проведення заходу з викладання надпису «Небесна сотня» 
22.02.2022 року за адресою: м.Покровськ, м-н «Сонячний», р-н Покровського технічного 
ліцею:

3.1. Управлінню інформаційної та внутрішньої політики міської ради (Клименко) 
забезпечити загальне керівництво організацією та проведенням заходу та його відеозйомки.

3.2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади 
О.Добровольському забезпечити представників громадськості необхідними ресурсами;

3.3. Житлово-комунальному відділу міської ради (Візенков) забезпечити 
прибирання місця проведення заходу: м.Покровськ, м-н «Сонячний», р-н Покровського 
технічного ліцею після його проведення.

3.4. Відділу з питань безпеки та протидії корупції (Телесова) забезпечити 
інформування про захід та чергування силових структур м Покровська під час його 
проведення.

3.5. Відділу охорони здоров’я міської ради (ОвчарёАко) забезпечити чергування 
бригади швидкої медичної допомоги на час проведення заходу,.

3.6. 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.

4. Управлінню інформаційної та внутрішньої політики міської ради (Клименко):
4.1. Забезпечити проведення тематичної інформаційно-освітньої кампанії на 

офіційному сайті та сторінці Фейсбук Покровської міської ради.
4.2. Забезпечити запрошення ЗМІ для висвітлення заходів.
4.3. Забезпечити запрошення членів Громадської ради та громадських організацій - 

для участі у заходах.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 
Управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради (Клименко) та відділ 
культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради (Олехнович), контроль -  
залишаю за собою.


