
 

 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 07.09.2022     Покровськ    №372рг 

 

Про організацію та проведення святкового 

заходу до Дня міста та Дня шахтаря  в Покровській  

міській територіальній громаді  у 2022 році  

 
 

 З метою створення сприятливих умов при проведенні святкових заходів 

до Дня міста та Дня шахтаря у м.Покровську та на приєднаних територіях, згідно з 

рішенням міської ради від 23.12.2021 № 8/22-13 «Про програму економічного  і 

соціального  розвитку м. Покровська на 2022 рік», керуючись статтями 42, 59, 73 

Закону України від 21.05.1997 №280/99-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (із змінами),- 

 

1. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської 

міської ради (Олехнович) організувати та провести святковий захід до Дня міста та 

Дня шахтаря у м. Покровську в палаці культури  ПРАТ «ШУ «Покровське» 

08.09.2022 року о 13.00 годині з дотриманням вимог законодавства, безпекової 

ситуації та обмежень воєнного стану. 

           1.2. забезпечити загальне керівництво організацією та проведенням заходу  

до Дня міста та Дня шахтаря у  м. Покровську  згідно п.1 цього розпорядження;  

           2.2. забезпечити звукове оформлення заходу; 

 

2.  Відділу з організаційної роботи міської ради (Маслова),  відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини міської ради (Олехнович), організувати 

та провести урочисте нагородження до Дня  міста та Дня шахтаря 08.09.2022 року 

згідно п.1 цього розпорядження; 

 

          3. Відділу освіти міської ради (Воротинцева) підготувати  виступи творчих 

колективів в рамках проведення заходу  згідно п. 1 цього розпорядження; 

3.3.підготувати виставки з декаративно-прикладного мистецтва 

працівниками закладів освіти в рамках проведення святкового заходу згідно п. 1 

цього розпорядження; 

 
4. Управлінню інформаційної та внутрішньої політики міської ради 

(Клименко): 

 



           4.1. забезпечити інформаційну підтримку та широке  анонсування 

проведення заходу до Дня міста та Дня шахтаря у Покровській територіальній 

громаді згідно п. 1 цього розпорядження та на час проведення заходу; 

        

 

         4.2.  забезпечити запрошення представників  засобів масової інформації на 

святковий захід до Дня міста та Дня шахтаря у Покровській територіальній громаді   

згідно п. 1 цього розпорядження. 
 

                 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ідрісову М.О. 

 

 

 

В.о. міського голови                                                                         Наталія ІВАНЬО 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту розпорядження 

Покровського міського голови 

 
 

Про організацію та проведення святкового 

заходу до Дня міста та Дня шахтаря  в Покровській  

міській територіальній громаді  у 2022 році  

 
 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:  Відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини 

                                     міської ради 

 

 

Начальник відділу культури, 

туризму та охорони  

культурної спадщини            Олена ОЛЕХНОВИЧ 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ 

 

Заступник міського голови з питань                                                                                        

діяльності виконавчих органів ради                                           Маргарита ІДРІСОВА 

                                                                      

                           

Керуючий справами 

виконавчого комітету ради                               Алевтина ЖУК 

 

 

 

В.о.начальника Управління з питань 

інформаційної та внутрішньої  

політики міської ради                                                                   Софія КЛИМЕНКО 

 

 

Начальник відділу юридичного                                                                                                  

забезпечення діяльності міської                                                                                                      

ради та її виконавчих органів                                                      Вікторія ПИШНА 

 

 

Начальник відділу документообігу 

міської ради                        Ганна БОРИСОВА 

 

 


