
 

 

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

01.09.2021                                         Мирноград                 № 265р  

 

 

Про підготовку та проведення урочистих заходів щодо відзначення Дня визволення Донбасу 

від фашистських загарбників у Мирноградській міській територіальній громаді у 2021 році 

 

 

 

З метою вшанування подвигу українського народу в боротьбі за свободу, увічнення 

пам’яті загиблих у Другій світовій війні, належного відзначення Дня визволення Донбасу від 

фашистських загарбників у Мирноградській міській територіальній громаді у 2021 році, 

враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби                

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами),  відповідно до рішення 

Димитровської міської ради від 22.08.2001 № Ш/27-25 «Про розмежування повноважень між 

виконавчими органами та міським головою», керуючись  пунктом  20 частини четвертої 

статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,- 

 

1.Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення урочистих заходів щодо 

відзначення Дня визволення Донбасу від фашистських загарбників у Мирноградській міській 

територіальній громаді у 2021 році  (додаток 1).  

2.Затвердити план заходів з підготовки та проведення урочистих заходів щодо 

відзначення Дня визволення Донбасу від фашистських загарбників у Мирноградській міській 

територіальній громаді у 2021 році (додаток 2). 

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами 

Виконавчого комітету міської ради Оксану Новосельцеву. 

 

 

 

Міський голова        Олександр БРИКАЛОВ 
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Додаток  1 

                          до розпорядження міського голови 

01.09.2021   № 265р 

 

С К Л А Д 

організаційного комітету з підготовки та проведення урочистих заходів 

щодо відзначення Дня визволення Донбасу від фашистських загарбників 

у Мирноградській міській територіальній громаді у 2021 році 

 

Олександр Брикалов 

 

міський голова, голова оргкомітету 

Оксана Новосельцева 

 

керуючий справами Виконавчого комітету міської 

ради, заступник голови оргкомітету 

 

Людмила Прокопенко 

 

начальник організаційного відділу Виконавчого 

комітету Мирноградської міської ради, секретар 

оргкомітету 

 

Члени оргкомітету: 

 

Євгеній Борисов 

 

 

голова громадської організації «Організація Ветеранів 

міста Мирнограда» (за узгодженням) 

Вікторія Вербенко 

 

 

 

Світлана Вострикова 

 

 

 

Артур Двадцятник  
 

 
 

 

Тетяна Клименко 

 

 
 

Наталія Лійка 
 

 

 

Олександр Мудрик 

 

 

Тетяна Орєхова 

 

 

 

директор Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)                          

м.Мирноград Донецької області (за узгодженням) 
 

начальник Управління соціального захисту населення 

Мирноградської міської ради 
 

 

т.в.о начальника відділення поліції №2 Покровського 

районного  управління поліції ГУНП в Донецькій 

області (за узгодженням) 

 

начальник Відділу культури Мирноградської міської 

ради 
 

 

начальник Відділу освіти Мирноградської міської ради 

 
 

директор Багатогалузевого об’єднання комунального 

господарства Мирноградської міської ради  
 

 

голова Ради об’єднаної міської організації ветеранів  

війни та праці м.Мирноград (за узгодженням) 
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Лариса Саділіані начальник Управління комунальної власності 

Мирноградської міської ради 

 

Тетяна Ситник заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

Андрій Скарженюк 

 
директор Комунального закладу «Мирноградський 

міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх» Мирноградської міської ради 

 

Марина Шибанова т.в.о. начальника «Відділу сім’ї, молоді та спорту 

Мирноградської міської ради» 

 

 

 

 

Керуючий справами  

Виконавчого комітету 

міської ради   Оксана НОВОСЕЛЬЦЕВА 
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                                                   Додаток  2  

                                                                                             до розпорядження міського голови 

01.09.2021    № 265р 

 

План 

план заходів з підготовки та проведення урочистих заходів  

щодо відзначення Дня визволення Донбасу від фашистських загарбників  

у Мирноградській міській територіальній громаді у 2021 році 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін Відповідальні 

1 Направлення листів керівникам 

підприємств, організацій та установ 

громади щодо приведення до належного 

стану пам’ятників Другої Світової війни. 

до 

03.09.2021 

Відділ культури 

Мирноградської міської 

ради 

2 Проведення в закладах освіти та культури 

заходів меморіального, урочистого, 

інформаційно-просвітницького характеру, 

конкурсів, акцій, марафонів з урахуванням 

постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами). 

вересень 

2021 р. 

 

Відділ освіти 

Мирноградської міської 

ради, 

Відділ культури 

Мирноградської міської 

ради 

3 Проведення суботників у житлових 

приміщеннях ветеранів війни, які 

перебувають на обслуговуванні у 

Територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) м.Мирноград Донецької області 

вереснь 

2021 р. 

 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг)                                  

м. Мирноград Донецької 

області 

4 Вручення продовольчих наборів особам з 

інвалідністю внаслідок війни та членам 

сім’ї загиблого (померлого) ветерана 

війни, які перебувають на обслуговуванні 

у Територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) м.Мирноград Донецької області 

до 

08.09.2021 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг)                                

м. Мирноград Донецької 

області 

5 Підготовка та направлення листів: 

1) керівникам підприємств, установ, 

організацій громади щодо участі 

08.09.2021  у міських заходах о 09.00;  

2) до ДП «Мирноградвугілля» щодо 

трансляції тематичних пісень по вулиці 

Соборна 08.09.2021 з 09.30 до 12.00. 

3) до відділення  поліції № 2 

Покровського районного управління 

поліції ГУНП в Донецькій області щодо 

охорони громадського правопорядку під 

час покладання квітів до Меморіалу 

Пам’яті загиблим воїнам 08.09.2021 з 

08.50 до 09.30. 

до 

07.09.2021 

Організаційний відділ 

Виконавчого комітету 

Мирноградської міської 

ради 
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5) до ПП «Мирноградська міська газета 

«Родной город» з анонсом святкових 

заходів з урахуванням постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 

року № 211 «Про запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами). 

6 Замовлення композиції квітів (2) та 20 

гвоздик для покладання до Меморіалу 

Пам’яті загиблим воїнам та меморіалу 

поховання партизан та кантемирівців в 

с.Красний Лиман. 

до 

08.09.2021 

Організаційний відділ 

Виконавчого комітету 

Мирноградської міської 

ради 

7 Висвітлення в ЗМІ проведення урочистих 

заходів щодо відзначення Дня визволення 

Донбасу від фашистських загарбників  

у Мирноградській міській територіальній 

громаді у 2021 році 

До 

08.09.2021 

ПП «Мирноградська міська 

газета «Родной город», 

ТОВ «ТК «Орбіта». 

08 вересня 2021 р. 

1 Забезпечення охорони громадського 

правопорядку під час покладання квітів до 

Меморіалу Пам’яті загиблим воїнам. 

 

з 08.50 до 

09.30 

Відділення  поліції № 2 

Покровського районного 

управління поліції ГУНП в 

Донецькій області 

2 Трансляція тематичних пісень 

центральною вулицею міста. 

з 09.30 до 

12.00 

ДП «Мирноградвугілля» 

3 Урочистий  захід, привітання ветеранів та 

запрошених учасників мітингу, хвилина 

мовчання за загиблими, покладання квітів 

до Меморіалу Пам’яті загиблим воїнам. 

09.00 Міський голова, 

керівництво міської ради, 

організаційний відділ 

Виконавчого комітету 

Мирноградської міської 

ради 

4 Покладання квітів  до меморіалу 

поховання партизан та кантемирівців в 

с.Красний Лиман. 

09.30 Міський голова, 

керівництво міської ради, 

організаційний відділ 

Виконавчого комітету 

Мирноградської міської 

ради 

5 Відвідування ветеранів війни на дому, 

вручення квітів, подарункових наборів. 

10.00 – 

14.00 

Міський голова, 

керівництво міської ради  

6 Перегляд відеофільму на відкритому 

просторі «ТеплАтраса». 

19.00 Комунальний заклад 

«Мирноградський міський 

центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» 

Мирноградської міської 

ради 

 

 

Керуючий справами  

Виконавчого комітету 

міської ради         Оксана НОВОСЕЛЬЦЕВА 
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