
                                       
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від  26.09.2019 № 7/69-8 

         м. Покровськ 

 

 Про затвердження зразку форменого одягу 

 та знаків розрізнення  працівника 

 комунального підприємства  

 «Муніципальна служба правопорядку» 

 

 

 

 Відповідно до пункту 3.8. Статуту комунального підприємства 

«Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської ради Донецької 

області затвердженого рішенням Покровської міської ради від 04.04.2019 

року №7/64-2, керуючись статтями 25,59,73 Закону України «Про місцеве                  

самоврядування в Україні»,  міська рада 

 

  

ВИРІШИЛА: 

 

 Затвердити зразок форменого одягу та знаки розрізнення працівника 

комунального підприємства «Муніципальна служба правопорядку» 

Покровської міської ради Донецької області, згідно з додатком. 

 

 

В.п. міського голови         І.Сущенко 

 

 

 

      

          

 

  

 

  



Додаток до рішення  міської ради 

                                                                         від 26.09.2019 № 7/69-8  

      

 

Зразок форменого одягу та знаки розрізнення працівника комунального 

підприємства «Муніципальна служба правопорядку» Покровської міської 

ради Донецької області 

  

                       Костюм тактичний (польовий),  колір койот 

 

Куртка:  комір стійка, два нагрудних та два нарукавних кишені, посилені 

нарукавники другим шаром ткані, утяжка манжетів на рукавах, 2  велкро на 

рукавах 

Брюки: 10 кишень різного розміру, петлі для ременя  5 см, посилені 

наколінники для  захисту колін, хлястик для   регулювання низу брюк. 

 

 



Костюм зимовий тактичний ,колір койот 

 
 

 

 

 

 

Куртка : утеплена товстим шаром синтепона  з флісової підкладкою, 

потайний капюшон, ховається в стійку, 2 нагрудних накладних і 2 прорізних 

кишені,1 прорізна кишеня на грудях, під накладним,2 накладних кишені на 

рукавах,2 потайних кишені усередині, налокітники з кишенею, для 

спеціальних вставок. обважнює манжетів на липучці, 2 велкро на накладних 

кишенях 

Брюки: 8 кишень різного розміру. Подвійний шар тканини на наколінниках 

брюк. Хлястик для регулювання низу брюк. 

 

                                                     

 



                                                           Поло   

    

 

 

Поло з центральною бортовою застібкою на три ґудзики , має 4 велкро - 2 на 

рукавах, 2 по боках від застібки, колір койот 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

                                             Шапка зимова 

 

 

Шапка флісова ,колір койот 

 

      

                                                     

 

 

              Бейсболка 

 

На передній і задній частині кепки є велкро для шевронов,внутренняя 

сторона оброблена кіперною стрічкою з 100% бавовни, колір койот 

 

                                                          

                       

 

 

 



      Шеврон (правий) 

Шеврон  нашивний із сукна чорного кольору з золотистим обідком,    у 

верхній частині надпис «ПОКРОВСЬК», по  краю надпис «комунальне 

підприємство «Муніципальна служба правопорядку» золотистого кольору.  В 

центрі шеврона частичне зібраження гербу м. Покровськ 

 

 

 

 

                                                                         Шеврон (лівий) 

 Шеврон у формі прямокутника з обідком блакитного кольору по периметру, 

поділеного на дві частини: зверху блакитного кольору, знизу жовтого 

кольору, в центрі зображення тризуба виконаного золотистим кольором  на 

блакитному фоні 

                                                          

                                      

 

 



                                                                  Нагрудна нашивка 

 

        

      МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА 

                   ПРАВОПОРЯДКУ 
 

 

 

Призвіще,ініціали 
 
 

1. У формі прямокутника кольору койот з надписом жовтого кольору  

«муніципальна служба правопорядку» 

2. У формі прямокутника  кольору койот з надписом жовтого кольору « 

прізвище, ініціали» 

 

      Кокарда для бейсболки 

У формі прямокутника з обідком блакитного кольору по периметру, 

поділеного на дві частини: зверху блакитного кольору, знизу жовтого 

кольору, в центрі зображення тризуба виконаного золотистим кольором  на 

блакитному фоні 

                                                                

                                                                     

    Секретар міської ради                                                             І.Сущенко                                                            

 

                                                          

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення 

Покровської міської ради 
 

 

 Про затвердження зразку форменого одягу 

 та знаки розрізнення  працівника 

 комунального підприємства  

 «Муніципальна служба правопорядку» 
 

  

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:  КП «Муніципальна служба правопорядку» 

Начальник КП «Муніципальна служба правопорядку» 

міської ради О. Антипенко 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

Начальник юридичного відділу  

міської ради О. Смаль 

 

Начальник відділу з організаційної роботи 

міської ради Ж. Крамарова 

 

Голова постійної комісії міської ради з питань 

правового захисту населення, законності, правопорядку, 

свободи слова та депутатської етики                                           К. Неголюк 

 

Секретар міської ради                                                                    І. Сущенко 
 

 


