
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

від _15.02.2022 №__84рг__ 
                                      м..Покровськ 

 

 

Про відзначення Дня єднання в Покровській 

міській територіальній громаді  у 2022році       

 

 

З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в 

умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-

психологічного впливу на суспільну свідомість, на виконання Указу Президента України 

від 14.02.2022 року №53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського 

суспільства», 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 статтями 42, 59, 73 

Закону України від 21.05.1997   №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (із 

змінами), - 

1. Управлінню інформаційної та внутрішньої політики міської ради (Клименко), 

відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради 

(Олехнович), відділу з організаційної роботи міської ради (Маслова) організувати та 

провести загальноміський флешмоб до Дня єднання 16.02.2022 року за адресою:                            

м. Покровськ, площа Шибанкова о 10.00 годині. 

2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської 

міської ради (Олехнович), відділу освіти (Довга), управлінню сім’ї, молоді та спорту 

(Щербинка) провести у закладах освіти, культури та спорту Покровської міської 

територіальної громади заходи, присвячені консолідації українського суспільства, зокрема 

урок єдності та урок медіаграмотності 16-18.02.2022 року, та інші патріотичні заходи. 

3. Управлінню інформаційної та внутрішньої політики міської ради (Клименко): 

3.1. Інформувати підприємства, відділи, установи та організацій Покровської 

міської  територіальної громади про розміщення на будівлях Державного Прапору України.  

3.2. Забезпечити проведення тематичної інформаційно-освітньої кампанії на 

офіційному сайті та сторінці Фейсбук Покровської міської ради. 

3.3. Забезпечити запрошення ЗМІ для висвітлення заходів. 

3.4. Сприяти у розміщенні лого з хештегом #UAразом на сторінках відділів, 

установ та організацій Покровської міської територіальної  громади. 

3.5. Забезпечити залучення місцевих сайтів та телекомпаній до телемарафону 

#UAразом. 

4. 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. 

 

 Міський голова                         Р. Требушкін 


