
  
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

 

 

від 27.05.2022 № 234 рг  
            м.Покровськ 

 

 

Про відзначення Дня захисту 

дітей  на території Покровської 

міської територіальної громади 

Покровського району Донецької  

області у 2022 році 

 

 

На виконання Закону України «Про охорону дитинства»                                  

від 26.04.2001 № 2402-ІІІ (зі змінами), з метою організаційного забезпечення 

відзначення у 2022 році Дня захисту дітей дії на території Покровської міської 

територіальної громади Покровського району Донецької області, враховуючи  

продовження воєнного стану в Україні, запровадженого Указом Президента 

України  від 17 травня 2022 року №341/2022, затвердженого Законом України                

від 24 лютого 2022 року № 2263–IX, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України 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» (зі змінами), - 

 

 1. Затвердити заходи з відзначення Дня захисту дітей на території 

Покровської міської територіальної громади Покровського району Донецької 

області у 2022 році (додаються).  

 

 2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти  на 

службу у справах дітей Покровської міської ради (Коваленко), контроль - на 

керуючого справами  виконкому ради Жук А.В. 

 

 

 

 

 

Міський голова                        Руслан ТРЕБУШКІН 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 

від 27.05.2022№ 234рг 

 

 

 

ЗАХОДИ  

з відзначення Дня захисту дітей  

на території Покровської міської територіальної громади у 2022 році 

 

№ 

з/п 

 Назва заходу  Дата 

проведення 

Місце проведення Відповідальний 

1. Видача подарункових 

наборів (831 шт.) дітям 

пільгових категорій: 

- діти з багатодітних 

сімей,  

- діти, які опинилися в 

складних життєвих 

обставинах, 

- діти з інвалідністю,  

- діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського 

піклування, 

- діти, які мають статус 

ВПО  

01.06.2022 

– 

03.06.2022 

Покровська міська 

територіальна 

громада 

Служба у справах 

дітей, 

Покровський 

міський центр 

соціальних служб  

в Донецькій 

області, 

Сектор з питань 

сім’ї та молоді 

управління сім’ї, 

молоді та спорту  

2. Конкурс дитячих 

малюнків на асфальті 

«Зустрічаємо літечко 

веселе» (он-лайн формат) 

01.06.2022 КЗ «Гришинський 

ЦКД» 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини 

3. Конкурсно - розважальна 

програма «Вітаємо літо» 

(он-лайн формат) 

01.06.2022 КЗ «Новотроїцький 

ЦКД» (площа біля 

Центру культури та 

дозвілля) 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини 

4. Розважальна програма 

«Веселі старти» (он-лайн 

формат) 

01.06.2022 Село Успенівка          

(подвір’я дитячого 

садка) 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини 
5. Ігрова програма «Дітям 

світу – сонце й мир» (он-

лайн формат) 

01.06.2022 Центральна дитяча 

бібліотека 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини 
6. Бібліорозвага 

«Веселковий світ 

дитинства» (он-лайн 

формат) 

01.06.2022 Покровська 

бібліотека-філія 

№24 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини 
7. Бесіда – гра « Місце 

зустрічі – книжкова 

країна» (он-лайн формат) 

01.06.2022 Покровська 

бібліотека-філія 

№17 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини 
8. Ігрова програма 

«Маленьке Я на планеті 

Земля» (он-лайн формат) 

01.06.2022 Покровська 

бібліотека-філія 

№51 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини 



 

 

Заходи з відзначення Дня захисту дітей на території Покровської міської 

територіальної громади Донецької області у 2022 році підготовлені службою у 

справах дітей. 

 

 

В.о. начальника служби у справах дітей          М.Коваленко 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради                                                                                     А.Жук  

9. Конкурс дитячих 

малюнків «Дитинство – 

щаслива пора» (он-лайн 

формат) 

01.06.2022 Покровська 

бібліотека-філія 

№22 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини 



 

АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження  

Покровського міського голови 

 

 
Про відзначення Дня захисту 

дітей  на території Покровської 

міської територіальної громади 

Покровського району Донецької  

області у 2022 році 

   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: службою у справах дітей Покровської міської 

ради 

 

 

В.о. начальника служби у справах  

дітей Покровської міської ради     М. Коваленко 

 

 

УЗГОДЖЕНО: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    М. Ідрісова 

 

Керуючий справами 

виконкому ради        А. Жук 

 

В.о. начальника Управління  

інформаційної та внутрішньої  

політики міської ради       С. Клименко  

 

Начальник відділу культури,  

туризму та охорони культурної  

спадщини міської ради       О. Олехнович 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради   

та її виконавчих органів      В. Пишна 

 

Начальник відділу документообігу 

міської ради        Г. Борисова 

 

 

 


