
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

від      06.05.2022           № 212   рг 
                                      м..Покровськ 

 

Про відзначення Дня пам’яті та примирення, 

Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні в Покровській міській територіальній 

громаді  у 2022році       

 

На виконання Закону України від 09 квітня 2014 року №315-VIII «Про увічнення перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», та листа Офісу Президента України від 

04 травня 2022 року №41-01/441, з метою належного відзначення у 2022 році Дня пам’яті та 

примирення (08 травня) i Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (09 травня), із 

дотриманням вимог законодавства та обмежень воєнного стану, керуючись статтями 42, 59, 73 

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

змінами), - 

1. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської 

міської ради (Олехнович) здійснити фінансування та придбання 2 (двох) квіткових корзин 

та квітів (згідно кошторису) для покладання до Братської могили загиблих воїнів періоду 

визвольних змагань 1917-1921 рр. та Другої Світової війни (сквер Соборний) та пам’ятника 

Москаленку К. С., двічі Герою Радянського Союзу  (вул. Маршала Москаленка, 159). 

2. Житлово-комунальному відділу міської ради (Візенков) забезпечити 

прибирання пам’ятників, меморіальних комплексів, братських могил, місць поховань 

учасників та жертв Другої світової так і сучасної російсько-української воєн. 

3. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської 

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

(Щербинка) надати інформацію до відділу внутрішньої політики міської ради (до 

10.05.2022) про проведені заходи у закладах освіти, культури та спорту Покровської міської 

територіальної громади щодо відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні з урахуванням рекомендацій Офісу Президента України. 

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. Забезпечити запрошення 

ЗМІ для висвітлення заходів. 

4. Відділу з питань  безпеки та протидії корупції (Коломійцев) забезпечити 

заходи на виконання рекомендацій Офісу Президента України з питань безпеки, запобігання 

провокаціям, спробам використання символіки «русского мира» та комуністичного минулого, 

громадського порядку та ужиття додаткових заходів охорони пам’ятників, недопущення 

фактів вандалізму. 

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

Управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради (Клименко), контроль – 

залишаю за собою. 

 

Міський голова                                 Р. Требушкін 


