
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

від 17.08.2022 № 334рг 
                м.Покровськ 

 

 

Про відзначення Дня Державного Прапора  

України  в Покровській міській  

територіальній громаді  у 2022 році  

 

 

На виконання Указу Президента України від 23.08.2004 року №987 «Про 

День Державного Прапора України» (із змінами), з метою збереження та 

популяризації тисячолітньої історії Української державності, вшанування 

багатовікової історії українського державотворення та з метою виховання 

поваги громадян до державних символів України 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), управлінню сім’ї, молоді та спорту 

(Щербинка), відділу освіти (Воротинцева) організувати та провести Урочисту 

церемонію підняття Державного Прапору України та флешмоб із 

розгортанням великого Державного Прапору України 23.08.2022 року з 

дотриманням вимог законодавства, безпекової ситуації та обмежень воєнного 

стану. 

2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Покровської міської ради (Олехнович) здійснити фінансування та придбання  

квітів (згідно кошторису) для організації Урочистої церемонії підняття 

Державного Прапору України. 

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  про проведені заходи у закладах освіти, 

культури та спорту Покровської міської територіальної громади щодо 

відзначення Дня Державного Прапору України до 25.08.2022. 

4. Управлінню інформаційної та внутрішньої політики міської ради 

(Клименко): 

4.1. Інформувати підприємства, відділи, установи та організації 

Покровської міської  територіальної громади про розміщення на будівлях 

Державного Прапору України.  
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4.2. Забезпечити проведення тематичної інформаційно-освітньої 

кампанії на офіційному сайті, сторінці Фейсбук Покровської міської ради та 

на ресурсах місцевих ЗМІ. Забезпечити запрошення ЗМІ для висвітлення 

заходів. 

4.3. Організувати роботу з виготовлення та розміщення соціальної 

реклами (бордів) до Дня Державного Прапору України на рекламних 

конструкціях громади. 

4.4. Забезпечити вчасне інформування керівництва 

райдержадміністрації про проведені заходи до  Дня Державного Прапору 

України. 

5. Відділу з питань  безпеки та протидії корупції (Коломійцев) 

забезпечити ужиття додаткових заходів щодо охорони громадського порядку у 

зв’язку з відзначенням Дня Державного Прапору України. 

6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження 

покласти на Управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради 

(Клименко) та відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Покровської міської ради (Олехнович), контроль – залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                 Р. Требушкін 
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АРКУШ 

погодження до проекту розпорядження  

Покровського міського голови 

 

 

Про відзначення Дня Державного Прапора  

України  в Покровській міській  

територіальній громаді  у 2022 році  

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:     управлінням інформаційної та внутрішньої політики  

міської ради 

 

В.о. начальника управління 

інформаційної та внутрішньої  

політики міської ради       С. Клименко 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Секретар Покровської міської ради      Н. Іваньо 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади      М. Ідрісова 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради         А. Жук 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів         В. Пишна 

 

 

Начальник відділу документообігу 

міської ради           Г. Борисова 

 


