
 

 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

   МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 24.06.2019  №365рг 

                                    м.Покровськ 

 

 

Про затвердження заходів  

з відзначення Дня молоді 

у місті Покровську 

 

 

З метою відзначення у 2019 році Дня молоді у місті Покровську, для 

підтримки творчої та обдарованої молоді, відповідно до статей 42, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», -  

 1. Затвердити заходи з відзначення Дня молоді у місті Покровськ (додаються). 

2. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на 

сектор у справах сім’ї та молоді Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської  

міської ради Донецької області (Штурхецька). 

 3. Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської  міської ради Донецької 

області (Щербинка) здійснити фінансування заходу згідно затвердженого 

кошторису (додається). 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Олехнович О. 

 

 

 

Міський голова        Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови 
24.06.2019  №365рг 

Заходи 

з відзначення Дня молоді у місті Покровську 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Виконавець 

1. Міське свято до Дня молоді з 

конкурсно- розважальною 

програмою за участю 

місцевих колективів та 

запрошених гостей 

 

30.06.2019 Площа Шибанкова Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної 

спадщини, сектор у 

справах сім'ї та 

молоді Управління 

сім’ї, молоді та 

спорту міської 

ради, відділ освіти 

міської ради 

2. Надати оголошення до ЗМІ 

про проведення свята та 

забезпечити висвітлення 

проведення свята до Дня 

молоді у міських ЗМІ 

20.06.2019 -

30.06.2019 

ТК “Орбіта”,                           

газета “Маяк” 

Відділ з питань 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики 

3. Забезпечення роботи 

торгівельних точок  

30.06.2019 Площа Шибанкова Відділ з 

організаційної 

роботи 

4. Забезпечення чистоти 

території впродовж всього 

свята 

29.06.2019-

30.06.2019 

 

Площа Шибанкова 
ФОП Машир Р.В. 

 

5. Відкрита першість ДЮСШ з 

пляжного волейболу серед 

юнаків та дівчат 2001-2002 р. 

н. присвячена Дню 

Конституції України та Дню 

Молоді 

23.06. 2019 

Час 9.00 год 
ФОК м.Родинське 

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

ДЮСШ 

ПМЦФЗН «Спорт 

для всіх» 

6. 

Комплексні змагання з 

футболу, волейболу, 

настільного тенісу, шашок 

серед державних службовців, 

присвячені Дню державної 

служби 

23.06.2019 

Час 13.00 год 

 

м.Покровськ  

ЗОШ № 9 

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

ДЮСШ 

ПМЦФЗН «Спорт 

для всіх» 

 

7. 

Комплексні змагання з 

футболу, волейболу, 

настільного тенісу, шашок 

серед державних службовців, 

присвячені Дню державної 

служби та Дню Молоді 

23.06.2019 

13.00 год. 

м. Покровськ 

 ЗОШ № 9 

 

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

ДЮСШ 

ПМЦФЗН «Спорт 

для всіх» 

8. 
Чемпіонат Донецької області 

з футболу серед юнаків 2006-

2007, 2008-2009 р.н. 

29.06.2019 За призначенням  

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 



міської ради 

ДЮСШ 

ПМЦФЗН «Спорт 

для всіх» 

9. 

Кубок м. Покровська з 

футболу серед промислових 

підприємств та ветеранів, 

присвячений Дню 

Конституції України та Дню 

молоді. 

30.06.2019. 

10.00 год. 

м. Покровськ 

ст. Юність  

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

ДЮСШ 

ПМЦФЗН «Спорт 

для всіх» 

10. Проведення «круглого  

столу» з молодіжними 

громадськими організаціями 

та активною молоддю міста в 

рамках святкування Дня 

молоді 

26.06.2019 вул. Поштова, 14, 

кабінет 9 

Сектор у справах 

сім'ї та молоді 

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

11. Участь у обласному конкурсі 

«Молоді людина року - 2019» 

27.06.2019 м. Словянськ Сектор у справах 

сім'ї та молоді 

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

12. Забезпечення медичного 

нагляду під час проведення  

міського свята до Дня молоді 

30.06.2019  Площа Шибанкова КМУ «ЦПМСД» 

13. Забезпечення протипожежної 

безпеку під час проведення  

міського свята до Дня молоді 

30.06.2019  

 

Площа Шибанкова ДПРЗ – 9 ДСНС 

України у 

Донецькій області 

14. Забезпечення охорони 

правопорядку та пересування 

мешканців міста по площе 

Шибанкова під час 

проведення міського свята до 

Дня молоді  

30.06.2019 Площа Шибанкова Покровський ВП 

ГУНП                         

України в 

Донецькій області 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому ради     О. Олехнович 

 

 

Заходи з відзначення  Дня молоді у місті Покровську підготовлені сектором у 

справах сім’ї та молоді Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради. 

 

 

 

Завідувач сектора у справах сім'ї та молоді 

Управління сім’ї, молоді та спорту  

Покровської міської ради Донецької області    Я. Штурхецька 

 

 

 

 

 

 


