
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 
від__13.08.2019_№__467рг__ 
     м. Покровськ 

 

 

Про  проведення загальноміських 

заходів з нагоди святкування Дня  

незалежності України, Дня міста  

та Дня шахтаря у м. Покровську 

 

 

 З нагоди  святкування Дня  незалежності України, Дня міста та Дня шахтаря  

у м.Покровську, згідно з рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/62-2 «Про 

програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік», 

керуючись статтями 42, 59 Закону Україні «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,- 

 

 

 1. Провести 24-25 серпня 2019 року загальноміські заходи з  нагоди 

святкування Дня  незалежності України, Дня міста та Дня шахтаря у м.Покровську. 

 

2.  Затвердити склад організаційного комітету з проведення загальноміських 

заходів з нагоди святкування Дня  незалежності України, Дня міста та Дня шахтаря 

(додаток 1). 

 

3. Затвердити  план заходів   з підготовки та проведення загальноміських 

заходів з нагоди святкування Дня  незалежності України, Дня міста та Дня шахтаря 

у м. Покровську (додаток 2). 

 

 4. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

(Тумасова) забезпечити фінансування заходів. 

 

5. Координацію роботи з виконання цього розпорядження покласти на відділ 

культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради (Тумасова), 

контроль -  на заступника голови Олехнович О.О. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Р.Требушкін 

 

 
 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від__13.08.2019_№__467рг__ 

 

 

 

Склад організаційного комітету 

з проведення загальноміського заходу з нагоди святкування Дня міста  

та Дня шахтаря у м. Покровську 

 

 

 

Олехнович  

Олена Олександрівна 

 

 

 

 

Заступник міського голови, 

голова організаційного комітету 

Тумасова  

Кристина Львівна 

 

 

Начальник відділу культури, туризму 

та охорони культурної спадщини 

міської ради, заступник голови 

організаційного комітету 

 

Члени організаційного комітету: 

 

   

Голуб  

Марина Олександрівна 

 

 

 Начальник відділу освіти Покровської 

міської ради  

 

Гречишкін  

Юрій Анатолійович 

 Начальник Покровського відділу 

поліції ГУНП в Донецькій області (за 

згодою). 

 

 

Зінченко 

Ольга Семенівна 

 

 Спеціаліст 1 категорії відділу з 

організаційної роботи міської ради  

 

 

 

Касьян  

Микола Миколайович 

 

 

Кінц  

Віталій Володимирович                                                                                           

 Директор КП «Управління міського 

господарства» 

 

 

Начальник ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України 

у Донецькій області полковник служби 

цивільного захисту (за згодою) 

 



Крамарова                                            

Жанна Львівна                                           

 Начальник відділу з організаційної 

роботи міської ради 

 

 

Ляшенко 

Олена Володимирівна 

 

 

 

Пилипець                                                            

Валентина Андріївна 

 

 

 

Щербинка 

Віталій Олександрович 

 

 

 

 

В.о.керуючого справами 

виконкому ради    

                              

 

 Директор "Центр творчості та дозвілля 

відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області 

 

 

В.о.Генерального директора КНП 

«Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування» міської ради 

 

 

Начальник управління сім’ї, молоді та 

спорту міської ради 

 

 

 

 

 

О.О.Олехнович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 
 



Додаток 2  

до розпорядження міського голови 

від__13.08.2019_№__467рг__ 

 

 

 
ЗАХОДИ  

з підготовки та проведення заходів з нагоди   

святкування  Дня незалежності, Дня міста та Дня шахтаря в м.Покровську 

 

№ 

з/п 

 

 Назва заходу  Термін 

виконання 

Виконавці 

1 Загальноміські заходи  з нагоди 

святкування Дня незалежності  Дня 

міста та Дня шахтаря 

24.08.-

25.08.2019 

року 

Відділ культури 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

міської ради 

2 Фінал святкового концерту 

фестивалю патріотичної пісні «Нас 

музика з’єднала» 

24 серпня Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

3 Гало- концерт учасників фестивалю 

патріотичної пісні «Нас музика 

з’єднала» 

25 серпня Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

4  Щоб у серці жила Україна» 

(Святковий концерт до Дня 

Незалежності України) 

 

24 серпня Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

КЗ «Клуб 

ім.М.Ф.Щербака» 

5 Концертна програма до Дня 

Незалежності України «Розквітай, 

прекрасна Україно»  

 

24 серпня Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

КЗ «Клуб 

ім.В.М.Комарова» 

6 «Хай квітне щаслива моя Україна!»  

Святкова   програма до  Дня 

Незалежності України ) 

24 серпня 

 

 

Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

КЗ « Будинок 

народних традицій 

смт 

Шевченко» 

7 Професії вашій — уклін і шана. Зі 

святом, сміливий, відважний 

шахтар!» (до дня Шахтаря) 

25 серпня Відділ культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

КЗ « Будинок 

народних традицій 

смт 

Шевченко» 

8 Акція-вітрина на знання історії 23 серпня Відділ культури, 



  

Керуючий справами  

виконкому ради                                                                                        А.Жук  

      

Заходи з підготовки та проведення свята з нагоди  святкування Дня 

незалежності України, Дня міста та Дня шахтаря у м.Покровськ розроблені 

відділом культури, туризму та охорони культурної спадщини. 

 

Начальник відділу                            К.Тумасова 

України «Я і Україна» до Дня 

прапора та до Дня Незалежності 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

КЗ «Покровський 

історичний музей» 

9 Обласний турнір з регбі-7 серед 

юнаків 2003 - 2004, 2005 - 2006, 2007 

р.н. та молодше, присвячений Дню 

Незалежності України та Дню 

шахтаря. Регбійний флеш-моб «Дыню 

пинай!». 

24.08. 

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

м. Селидове 

ДЮСШ 

10 

Першість ДЮСШ з футболу серед 

юнаків 2009-2010 р.н. 

24.08. 

Час 12.00 год. 

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

         м. Покровськ 

ЗОШ № 2 

11 

Турнір з шашок серед юнаків та 

дівчат, присвячений Дню Прапора. 

23.08 

16:00 год. 

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

м. Покровськ 

ЦФЗН 

 «Спорт для всіх» 

12 

Турнір з міні-футболу, присвячений 

Незалежності України та Дню 

Прапора. 

24.08 

10:00 год. 

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

м. Покровськ 

м-н Шахтарський 

13 Фінал відкритого Чемпіонату 

 м. Покровська з футболу серед 

команд промислових підприємств, 

організацій різних форм власності, 

юніорів ДЮСШ та клубів 2019 року. 

24.08 

17:00 год. 

Управління сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

м. Покровськ 

ст. Юність 

14 Відкритий турнір з тенісу настільного 

серед людей з інвалідністю та 

депутатів Покровської міської ради. 

27.08 

10:00 год. 

м. Покровськ 

ДЮСШ 

15 Комплексні змагання з інваспорту 

серед людей з інвалідністю, 

присвячений Дню міста та Дню 

шахтаря. 

28.08 

10:00 год. 

м. Покровськ 

ДЮСШ 


