
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 30.07.2020 № 7/81-15 

м. Покровськ 

 

 

Про затвердження Порядку встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дошок на території м. Покровськ в новій редакції  

 

З метою впорядкування та регламентації діяльності зі встановлення та 

демонтажу на території м. Покровськ пам’ятних знаків, меморіальних дошок та 

дошок, що містять інформаційні написи, відповідно до статей 25,26,59,73 Закону 

України  від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

11 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-

III,у зв’язку з кадровими змінами у складі комісії з розгляду питань встановлення 

та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на 

території м. Покровськ, міська рада- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Затвердити Порядок встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дошок на території м. Покровськ в новій редакції 

(додаток 1). 

 

2. Рішення міської ради від 04.04.2019 р. № 7/64-39 «Про затвердження 

Порядку встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дошок на території м. Покровськ в новій редакції» визнати таким, 

що втратило чинність. 

 

3. Координацію  роботи  щодо  виконання даного рішення покласти на відділ 

культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради 

(Олехнович), контроль - за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків. 
 

 

 

В.п. міського голови                                                                              О. Требушкін 

 

 



 

АРКУШ 

погодження до проєкту рішення  

Покровської міської ради 

 

Про затвердження Порядку встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дошок на території м. Покровськ в новій редакції  

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ   відділом культури, туризму  та охорони культурної 

спадщини міської ради 

 

 

Начальник відділу культури,  

туризму та охорони культурної 

спадщини міської ради                                                                            О.Олехнович  

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Керуючий  справами 

виконкому ради                                                                                            А.Жук 

 

В.о.начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської  

ради і виконавчих органів                                                                          А.Іщенко 

 

В.о.начальника відділу з 

організаційної роботи міської ради                                                      Т.Балюк 

 

В.о.начальника відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин                                                           Н.Барановська                                            

 

Голова постійної комісії з освіти, 

культури, духовності, молоді,  

фізкультури та спорту                                                                                 О.Требушкін 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                 О.Требушкін



 

                                                                                 Додаток1 

до рішення міської ради 

від 30.07.2020№7/81-15 

 

Порядок 

встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дошок на території м. Покровськ (нова редакція) 

  
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Порядок встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дошок на території міста Покровської міської ради (далі – Порядок) 

розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України 

«Про культуру» з метою увічнення пам’яті видатних осіб України та світу і 

вшанування визначних історичних подій, що відбулися в місті, підвищення 

туристичної привабливості міста, формування та збереження його історико-

культурного середовища, інформування гостей та мешканців про історію міста. 

1.2. Цей Порядок визначає: 

- критерії, що є підставами для встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дошок; 

- порядок розгляду клопотань та ухвалення рішень щодо встановлення пам’ятних 

знаків, меморіальних та інформаційних дошок; 

- правила встановлення і збереження меморіальних та інформаційних дошок; 

- порядок обліку пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок та 

відповідальність за їх стан; 

- порядок демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок. 

1.3. Пам’ятний знак - архітектурно-скульптурний твір малої форми у вигляді стели, 

обеліску, колони, пам’ятного каменю, монументально-декоративної або паркової 

скульптури (скульптурної композиції), що встановлюються на території міста, з 

метою вшанування визначних подій в історії міста та пам’яті діячів місцевого, 

всеукраїнського та світового значення. 

Меморіальна дошка - архітектурно-скульптурний твір малої форми у вигляді 

плити, встановлений на фасаді будівлі, історико-культурних об’єктах чи пам’ятних 

місцях із лаконічним текстом-написом, що відображає суть події або заслуги 

особи, на честь якої встановлюється. 

Інформаційна дошка - дошка, що встановлюється на фасаді будівлі, пам’ятці 

архітектури, історії чи культури, на якій міститься інформація про цей об’єкт 

культурної спадщини, про особу чи подію, на честь якої найменовано проїзд, 

провулок або вулицю. 

У композицію меморіальної дошки може бути включене скульптурне портретне 

зображення та елементи тематичного декору. 

Пам’ятні знаки, меморіальні та інформаційні дошки виготовляються з довговічних 

матеріалів: природного каменю (мармуру, граніту тощо) чи металевого сплаву 

(бронзи, чавуну, алюмінію) за погодженим художньо-архітектурним проектом, 

визначеним цим Порядком. 

II. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ 

ШЛЯХОМ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ, МЕМОРІАЛЬНИХ ТА 



ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОШОК 

2.1. Підставою для прийняття рішення про встановлення пам’ятних знаків, 

меморіальних чи інформаційних дошок є: 

- значущість події в історії міста Покровськ; 

- наявність офіційно визнаних досягнень особи в державній, громадській, 

політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, 

літературі, мистецтві, культурі та спорті; 

- підтвердження історико-архівними і нагородними документами заслуг особи 

перед містом, Україною та світом у певній сфері; 

- підтвердження перебування у місті Покровськ видатних осіб Всеукраїнського чи 

світового масштабу; 

- довготривале постійне проживання і робота у місті Покровськ; 

- наявність архівних матеріалів або наукових досліджень, що вказують на зв’язок 

між видатною історичною подією, життєдіяльністю видатної особи та адресою 

встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або інформаційної дошки. 

  

III. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАНЬ ТА УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ПРО 

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ, МЕМОРІАЛЬНИХ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОШОК 

3.1. Клопотання щодо встановлення пам’ятних знаків,  меморіальних та 

інформаційних дошок розглядає Комісія з розгляду питань встановлення та 

демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території 

міста Покровськ (далі – Комісія). 

3.2. До складу Комісії входять за посадою заступник міського голови відповідно до 

розподілу обов’язків, начальник відділу містобудування, архітектури та земельних 

відносин, керуючий справами виконавчого комітету, начальник відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини, начальник відділу освіти. 

До складу комісії можуть входити інші особи відповідно до рішення Покровської 

міської ради. 

Очолює комісію заступник міського голови відповідно до розподілу обов’язків.  

3.3. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується рішенням 

Покровської міської ради. 

Робота у Комісії здійснюється на громадських засадах. 

На засіданнях Комісії можуть бути присутні представники громадськості, засобів 

масової інформації, депутати міської ради, фахівці. 

3.4. Засідання Комісії проводяться по мірі надходження клопотань. Засідання 

Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів 

комісії. Засідання Комісії протоколюється. Голова Комісії керує роботою Комісії 

та головує на її засіданнях. 

У разі відсутності голови Комісії, його повноваження здійснює заступник. 

3.5. Право подачі клопотання щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних  

та інформаційних дошок належить підприємствам, установам, організаціям, 

закладам, місцевим осередкам політичних партій, творчим спілкам, громадським 

об'єднанням і трудовим колективам. 

Клопотання фізичних осіб Комісією не розглядаються. 

 Клопотання про встановлення пам’ятного знаку, меморіальної та інформаційної 

дошки подається на ім’я міського голови. У клопотанні необхідно обґрунтувати 

доцільність встановлення пам’ятного знаку, меморіальної чи інформаційної дошки, 

запропонувати місце розташування, зазначити за рахунок чиїх коштів буде 



здійснюватися фінансування виготовлення і встановлення знаку чи дошки. 

3.6. Рекомендований перелік документів, що подаються на розгляд Комісії: 

- клопотання; 

- протокол загальних зборів трудового колективу (при його наявності); 

- історична або біографічна довідка; 

- копії архівних, нагородних документів, що підтверджують достовірність і 

значущість події або заслуги особи, пам’ять про яку увічнюється; 

- ескізний проєкт пам’ятного знаку, меморіальної дошки (текстова або з 

барельєфом) і тексту напису інформаційної дошки,  

- ескіз розміщення пам’ятного знаку, меморіальної чи інформаційної дошки, 

розмір, матеріал та шрифт; 

- довідка житлово-експлуатаційної організації, в якій визначається період 

проживання особи, на честь якої встановлюється пам’ятний знак, меморіальна чи 

інформаційна дошка або копії архівних документів, що підтверджують 

достовірність перебування в місті Покровськ видатної особи всеукраїнського чи 

світового масштабу (за наявності); 

- письмове зобов'язання організації, яка порушує клопотання про фінансування 

робіт по художньо-архітектурному проєктуванню, виготовленню, встановленню і 

сприянню організації урочистого відкриття пам’ятного знаку, меморіальної чи 

інформаційної; 

- погодження органу охорони культурної спадщини в місті Покровськ, якщо 

будівля є пам’яткою або об’єктом культурної спадщини; 

- лист-згода власника (балансоутримувача) будівлі, якщо вона не є об’єктом 

комунальної власності міста; 

- згода членів сім’ї особи, пам’ять про яку увічнюється, якщо є можливість 

отримання такої згоди. 

3.7. За результатами розгляду клопотання Комісія може прийняти одне із таких 

рішень: 

- підтримати клопотання і рекомендувати Покровській міській раді прийняти 

рішення про надання дозволу на встановлення  пам’ятного знака, меморіальної та 

інформаційної дошки; 

- перенести розгляд клопотання на термін, визначений Комісією, у зв'язку з 

необхідністю отримання додаткових відомостей і документів або з інших причин, 

встановлених Комісією; 

- рекомендувати організації, яка подала клопотання, вшанувати пам'ять про подію 

або особу в іншій формі (у формі скульптурного портрета, бюста, тематичної 

композиції в інтер'єрі будівлі або на закритій території); 

- мотивовано відхилити клопотання. 

3.8. Рішення приймається більшістю голосів членів Комісії, які присутні на 

засіданні, відкритим голосуванням і відображається в протоколі, який підписується 

головою та секретарем Комісії. 

3.9. Після підписання протоколу засідання головою та секретарем Комісії письмові 

повідомлення про рішення Комісії направляються організації, яка подала 

клопотання. Комісія має право також ініціювати та рекомендувати встановлення  

пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок із увічнення пам’яті 

видатних осіб і вшанування визначних історичних подій, за рахунок коштів 

міського бюджету в рамках відповідних цільових програм.  

3.10. На підставі пропозицій Комісії Покровська міська рада приймає остаточне 

рішення про надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку, меморіальної чи 



інформаційної дошки. Проєкт рішення про надання дозволу на встановлення 

пам’ятного знаку, меморіальної чи інформаційної дошки готує відділ  культури, 

туризму та охорони культурної спадщини спільно з відділом містобудування, 

архітектури та земельних відносин; 

3.11. Після прийняття відповідного рішення Покровської міської ради ініціатор 

зобов’язаний виконати наступні вимоги: 

- узгодити ескіз (проєкт) пам’ятного знаку, меморіальної чи інформаційної дошки 

у відділі містобудування, архітектури та земельних відносин та у відділі  культури, 

туризму та охорони культурної спадщини; 

- визначити та узгодити з відділом містобудування, архітектури та земельних 

відносин безпосереднє місце встановлення пам’ятного знаку, меморіальної чи 

інформаційної дошки, а у випадку розміщення дошки на пам’ятці культурної 

спадщини – додатково з органом охорони культурної спадщини; 

- у разі потреби здійснити заходи з приведення у належний стан фасаду будівлі, 

прилеглої території, де має бути встановлено пам’ятний знак, меморіальну або 

інформаційну дошку; 

- здійснити заходи щодо передачі пам’ятного знаку, меморіальної або 

інформаційної дошки до комунальної власності – в разі якщо дошку встановлено 

на будівлі або земельній ділянці, що належить до комунальної власності міста, або 

передати на баланс власника чи балансоутримувача будівлі, якщо будівля або 

земельна ділянка не є об’єктом комунальної власності. 

3.12. Комісія також може прийняти рекомендації  щодо збереження або демонтажу 

самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дошок. В разі позитивного рішення Комісії про збереження пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дошок готується відповідний проєкт рішення 

Покровської міської ради про дозвіл на збереження пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дошок. В разі негативного рішення Комісії – про 

демонтаж самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дошок. 

3.13. Рішення про підтримання ініціативи щодо встановлення пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дошок, які присвячені особливо важливим подіям 

чи особистостям  з огляду становлення української державності та відродження 

нації приймаються рішенням Покровської міської ради на підставі клопотання 

підприємства, установи, організації, закладу, місцевого осередку політичної партії, 

творчої спілки, громадського об'єднання або трудового колективу тощо. 

3.14. Після прийняття відповідного рішення Покровської міської ради про 

підтримання ініціативи щодо встановлення пам’ятного знаку, меморіальної чи 

інформаційної дошок, які присвячені особливо важливим подіям чи особистостям з 

огляду становлення української державності та відродження нації, Комісія 

розглядає проєктні ескізи пам’ятного знаку, меморіальної та інформаційної дошок 

та визначає проектний ескіз, за яким буде створено пам’ятний знак,  меморіальну 

чи інформаційну дошку. 

3.15. Після визначення проєктного ескізу пам’ятного знаку,  меморіальної чи 

інформаційної дошки ініціатор узгоджує проєктний ескіз з урахуванням 

генерального плану планування та забудови у відділі містобудування, архітектури 

та земельних відносин.  

IV. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ, МЕМОРІАЛЬНИХ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОШОК 

4.1. Пам’ятні знаки, меморіальні та інформаційні дошки встановлюються не 



раніше ніж через 1 рік після історичної події або смерті особи, пам’ять про яку 

увічнюється. Обмеження щодо термінів встановлення не поширюються на осіб, 

удостоєних звання «Герой України», «Почесний громадянин міста». 

4.2. В межах міста рекомендовано встановлювати не більше одного пам’ятного 

знаку, меморіальної чи інформаційної дошки - за місцем роботи або проживання 

особи, або на місці, пов’язаному з відповідною історичною подією. 

4.3. Розмір меморіальних і охоронних дошок визначається обсягом інформації, що 

на них розміщується, наявністю портретного зображення, декоративних елементів 

і повинен бути сумірний будівлі або споруді, на якій встановлюється, але не 

більше 50 х 100 см. 

  
V. ПОРЯДОК ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ, МЕМОРІАЛЬНИХ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОШОК 

5.1. Після встановлення пам’ятний знак, меморіальна та інформаційна дошка є 

невід'ємним художньо-архітектурним елементом будівлі, території. 

5.2. Організації, на балансі яких знаходяться пам’ятні знаки, меморіальні та 

інформаційні дошки, забезпечують їх збереження в належному естетичному 

вигляді за рахунок власних коштів. 

5.3. Реставрація або відновлення пам’ятного знака, меморіальної чи інформаційної 

дошки здійснюється балансоутримувачем за погодженням відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин та  відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини.  

5.4. Контроль за збереженням пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дошок здійснює відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини. 

  

VI. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ, МЕМОРІАЛЬНИХ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОШОК 

6.1. Облік та інвентаризацію пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дошок здійснює відділ  культури, туризму та охорони культурної спадщини 

шляхом формування реєстру пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дошок (далі – Реєстр). 

6.2. Всі пам’ятні знаки, меморіальні та інформаційні дошки, встановлені на 

території Покровської міської ради, в тому числі встановлені на будівлях, які не 

належать до комунальної власності, мають бути внесені до Реєстру 

6.3. Реєстр має містити: 

- копію рішення про надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку, 

меморіальної чи інформаційної дошки; 

- копію затвердженого тексту напису; 

- копію затвердженого ескізу (проекту); 

- фото пам’ятного знаку, меморіальної чи інформаційної дошки; 

- відомості про автора, розміри та матеріал пам’ятного знаку, меморіальної чи 

інформаційної дошки; 

- відомості про балансоутримувача пам’ятного знаку, меморіальної чи 

інформаційної дошки. 

6.4. Пам’ятні знаки, меморіальні дошки потенційно є складовою частиною об’єкту 

культурної спадщини. Пам’ятні знаки та меморіальні дошки можуть бути 

визначені також окремо пам’ятками монументального мистецтва (якщо знак чи 

дошка має високу художню цінність) у порядку, визначеному чинним 

законодавством. 



  

VIІ. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ, МЕМОРІАЛЬНИХ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОШОК 

7.1. Демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок 

відбувається: 

- при відсутності дозволу на встановлення пам’ятного знаку, меморіальної та 

інформаційної дошки (після прийняття даного Положення); 

- при потребі виконання ремонтних та реставраційних робіт будівлі, на якій 

розташовані меморіальні та інформаційні дошки, на період проведення вказаних 

робіт; 

- при знесенні будинку; 

- при винесенні Комісією відповідного рішення; 

- на виконання вимог чинного законодавства України. 

При відсутності дозволу на встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дошок відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

складає акт про виявлення самовільно встановлених пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дошок та підтверджуючі фотоматеріали для 

розгляду  на засіданні Комісії, а в подальшому на сесії Покровської міської ради. 

При ремонті та реконструкції будівлі організація-балансоутримувач здійснює 

демонтаж, забезпечує збереження меморіальних чи інформаційних дошок і після 

закінчення робіт розміщує їх на колишнє місце за рахунок власних засобів. 

Перед знесенням будівлі, на якій розташовано меморіальна чи інформаційна дошка 

або  пам’ятного знаку, організація-балансоутримувач подає інформацію на розгляд 

комісії, яка приймає відповідне рішення щодо доцільності їх подальшого 

зберігання.   Організація-балансоутримувач здійснює демонтаж за рахунок власних 

засобів та при позитивному рішенні Комісії передає пам’ятні знаки по акту на 

зберігання до КП «Покровська міська ритуальна служба»,меморіальні чи 

інформаційні дошки у фонд  КЗ «Покровський історичний музей», або при 

узгодженні із забудовником, вони можуть бути вмонтовані у стіну новобудови, яку 

зведено на місці знесеного будинку. 

7.2. Право подачі клопотання щодо демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних  та 

інформаційних дошок належить підприємствам, установам, організаціям, закладам, 

місцевим осередкам політичних партій, творчим спілкам, громадським 

об'єднанням і трудовим колективам. 

Клопотання  фізичних осіб Комісією не розглядаються. 

Ініціатор письмово повідомляє про причину, обґрунтовує її.  

7.3. Проєкт рішення Покровської міської ради про демонтаж готує відділ  

культури, туризму та охорони культурної спадщини спільно з  відділом 

містобудування, архітектури та земельних відносин. 

Демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок здійснюється 

після прийняття відповідного рішення Покровської міської ради. 

7.4. У випадку прийняття рішення Покровської міської ради про демонтаж 

самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дошок, особи, які без відповідного дозволу їх встановили повинні провести 

демонтаж в термін, визначений рішенням Покровської міської ради. 

7.5. Про демонтаж пам’ятного знаку, меморіальної або інформаційної дошки 

складається акт, який підписують балансоутримувач, відділу містобудування, 

архітектури  та земельних відносин, відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини. 



7.6. Демонтаж або перенесення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дошок з метою розміщення інформаційно-рекламних об’єктів, не допускається. 

7.7. У разі самовільного демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дошок, які стоять на обліку, відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини  готує звернення до правоохоронних органів для вжиття 

відповідних заходів. 

  

 

 

Секретар міської ради                                                                  О. Требушкін 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 2 

 до рішення міської ради 

 від 30.07.2020№7/81-15 

 

 Склад 

комісії з розгляду питань встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дошок на території м. Покровськ 

 

1. Жук  

Алевтина В’ячеславівна 

- Керуючий справами Покровської міської ради, 

голова комісії 

2. Олехнович  

Олена Олександрівна  

- Начальник відділу культури, туризму та ОКС 

Покровської міської ради, заступник голови 

комісії 

3. Кашивська 

Олеся Вікторівна 

- Головний зберігач фондів КЗ «Покровський 

історичний музей», секретар комісії 

4. Барановська 

Надія Юріївна 

- в. о. начальника відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин 

Покровської міської ради 

5. Гайворонський  

Петро Євгенович 

- Краєзнавець, вчитель історії УВК № 1(за 

згодою) 

6. Голуб 

Марина Олександрівна 

- Начальник відділу освіти Покровської міської 

ради 

7. Коровченко  

Олександр Сергійович 

- Директор КП "Покровська ритуальна служба" 

(за згодою) 

8. Лисенко  

Дмитро Олександрович 

- Керівник громадської організації «Патріоти 

Українського Донбасу» (за згодою) 

9. Шинкаренко  

Ірина Валентинівна 

- Вчитель історії ЗОШ № 12 (за згодою) 

10. Назаров 

Олексій Олегович 

- Начальник  КП «Управління міського 

господарства» 

11. Рожкова  

Ангеліна Вікторівна 

- Директор КЗ «Покровський історичний 

музей» 

12. Яцюк  

Микола Миколайович 

- Заступник декана з науково-педагогічної 

роботи Індустріального інституту ДВНЗ 

ДонНТУ, історик, краєзнавець(за згодою) 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                О. Требушкін 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Покровської міської ради  

«Про затвердження Порядку встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дошок на території м. Покровськ  

в новій редакції» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

  Прийняття рішення «Про затвердження Порядку встановлення та демонтажу 

пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дошок на території м. Покровськ 

в новій редакції» передбачає вшанування пам’яті видатних подій в історії України, 

а також видатних людей, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток міста 

Покровськ, держави та життя і діяльність яких тісно пов’язані з історією міста, 

шляхом встановлення меморіальних дощок та пам’ятних знаків; демонтаж 

пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Покровської 

міської ради, які відображають комуністичний та націонал-соціалістичний 

(нацистський) тоталітарні режими в України; облік та інвентаризацію пам’ятних 

знаків, меморіальних та інформаційних дошок та корегування складу комісії у 

зв’язку з кадровими змінами. 

  

 

2. Мета та шляхи досягнення 

Метою прийняття даного рішення є врегулювання відносин у сфері 

встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на території та об’єктах 

Покровської міської ради та демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок на території Покровської міської ради, які відображають 

комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в 

України. Облік та інвентаризацію пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок шляхом формування реєстру пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дошок. 

 

3. Правові аспекти 

 Правовими підставами прийняття проєкту рішення є Конституція України, 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про 

охорону культурної спадщини», Закон України «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки». 

 
4. Фінансово-економічне обгрунтування 

 

Не потребує залучення бюджетних коштів. 

 

 
 



5. Позиція заінтересованих органів 
 

Проєкт рішення передбачає викладення у новій редакції - Порядку 

встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дошок на території м. Покровськ. 

 
 
6. Регіональний аспект 
 

Проєкт рішення не стосується питань розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Розробником проєкту вжиті заходи щодо опублікування проєкту рішення  на 

офіційному сайті Покровської міської ради.  

 

8. Прогноз результатів 

 

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого проєкту 

рішення призведе до ухвалення рішень щодо вшанування пам’яті видатних подій в 

історії України, а також видатних людей, які зробили вагомий особистий внесок у 

розвиток міста Покровськ, держави та життя і діяльність яких тісно пов’язані з 

історією міста, шляхом встановлення меморіальних дощок та пам’ятних знаків та 

демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території 

Покровської міської ради, які відображають комуністичний та націонал-

соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в України. Підвищення 

туристичної привабливості міста, формування та збереження його історико-

культурного середовища, інформування гостей і мешканців про історію міста. 

 

 

 

 


