
 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від  07.09.2022                Покровськ    №373рг 
 

 

 
Про проведення заходів до 79-ї  річниці  

визволення  Донбасу  від   нацистських  

загарбників  в  Покровській  міській  

територіальній  громаді   у  2022  році 

 

 

З метою належного відзначення в Покровській міській територіальній громаді 79-ї 

річниці визволення Донбасу від нацистських загарбників, відповідно до Переліку об'єктів 

культурної спадщини Покровської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 

30.07.2020   № 7/81-14, з метою гідного вшанування ветеранів, підпільників і учасників 

трудового фронту, всіх, хто бачив і пережив війну, увічнення їх героїзму, зміцнення 

патріотичного духу в суспільстві, 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  квітів (згідно кошторису) 

для організації урочистого покладання квітів до пам’ятників, місць поховань загиблих 

солдатів учасників Другої світової війни на території Покровської міської територіальної 

громади. 

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

прибирання пам’ятників, місць поховань загиблих солдатів учасників Другої світової війни 

на території Покровської міської територіальної громади.  

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

3.1 Організувати та провести покладання квітів до пам’ятників, місць поховань 

загиблих солдатів учасників Другої світової війни на території Покровської міської 

територіальної громади. 

3.2 Забезпечити проведення тематичної інформаційно-освітньої кампанії та 

висвітлення про проведені заходи на офіційному сайті, сторінці Фейсбук Покровської 

міської ради та на ресурсах місцевих ЗМІ.  

3.3 Забезпечити вчасне інформування керівництва райдержадміністрації про 

проведені заходи до  Дня визволення Донбасу від нацистських загарбників. 

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

ужиття додаткових заходів щодо охорони громадського порядку у зв’язку з проведенням 

заходів до Дня визволення Донбасу від нацистських загарбників. 

5. Заходи провести з дотриманням вимог законодавства, безпекової ситуації та 

обмежень воєнного стану. 

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. 

 

В.о. міського голови                                                               Наталія ІВАНЬО 



                                                                         АРКУШ 

погодження до розпорядження 

Покровського міського голови 

 

 

Про проведення заходів до 79-ї  річниці  

визволення  Донбасу  від   нацистських  

загарбників  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       Софія КЛИМЕНКО 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади                 Маргарита ІДРІСОВА 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради         Алевтина ЖУК 

 

Начальник відділу юридичного  

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів                    Вікторія ПИШНА 

 

 

Начальник відділу документообігу 

міської ради                      Ганна БОРИСОВА 

 

 


