
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

від  27.06.2022  №  278 рг 

 м.Покровськ 

 

Про відзначення Дня Конституції України  

в Покровській міській територіальній громаді  у 2022 році       

 

На виконання листа від Донецької облдержадміністрації за №0.1/16/909/0/2-22 від 

25.06.2022 року «Про відзначення Дня Конституції України»,  з метою виховання у 

громадян поваги до Основного Закону України і державних символів, формування в 

суспільстві правової культури, утвердження почуття  патріотизму та гордості за свою 

державу, з дотриманням вимог законодавства, безпекової ситуації 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), відділу з організаційної роботи міської ради (Маслова)  

організувати та провести урочисте нагородження до Дня Конституції України 28.06.2022 

року. 

2. 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 

29.06.2022) про проведені заходи у закладах освіти, культури та спорту Покровської міської 

територіальної громади щодо відзначення Дня Конституції України з урахуванням листа від 

Донецької облдержадміністрації за №0.1/16/909/0/2-22 від 25.06.2022 року «Про відзначення Дня 

Конституції України». 

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

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. 

3.3. Забезпечити вчасне інформування керівництва райдержадміністрації про 

проведені заходи до Дня Конституції України. 

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

заходи на виконання листа від Донецької облдержадміністрації за №0.1/16/909/0/2-22 від 

25.06.2022 року «Про відзначення Дня Конституції України», а саме - ужиття додаткових 

заходів щодо охорони громадського порядку у зв’язку з відзначенням Дня Конституції 

України. 

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

Управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради (Конопка) та відділ 

культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради (Олехнович), 

контроль – залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                 Р. Требушкін 


