
 

 
             

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 22.10.2020 № 7/86-16 
            м. Покровськ 

 

Про затвердження проєкту Гімну  

територіальної громади м. Покровська 

 

З метою введення нового символу міста, відображення історичних, 

культурних та соціально-економічних особливостей і традицій міста Покровська, з 

урахуванням пропозицій територіальної громади міста Покровська, беручи до 

уваги результати проведеного загальноміського відкритого конкурсу на написання 

проєкту Гімну міста Покровська, згідно Статуту територіальної громади міста 

Покровська Донецької області, затвердженого рішенням Покровської міської ради 

від 12.10.2016 № 7/21-5, керуючись статтями 22, 26, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 №280/99ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,- 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт Гімну (слова та музику) територіальної громади міста 

Покровська (додаток 1). 

 

2. Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 04.08.2017 № 7/38-3 

«Про затвердження символіки територіальної громади м. Покровська» шляхом 

викладення його у новій редакції (додаток 2). 

  

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ 

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

контроль - за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Ларіну В.В. 

 

 

В.п.міського голови        О.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                                       до рішення міської ради 

                                                                                      від 22.10.2020 № 7/86-16 

 

Проєкт Гімну територіальної громади міста Покровська 

 

     слова Петра Мага 

     музика Йосипа Чуприка 

Овіяний  вітрами зі степів, 

І славою могутніх териконів, 

Покровську наш, ти дійсно заслужив, 

Своє почесне місце між достойних! 

 

Тобі даруєм працю і любов, 

а дзвони небеса чарують  звуком, 

здіймаються в молитві за Покровськ, 

Хрести  соборів і шахтарські руки. 

  

Слався, наш Покровську, і живи, 

з вірою в майбутнє Батьківщини, 

хай проляже шлях твій трудовий, 

променем до щастя України! 

    Хай тримають долю у руках, 

щирі люди — це твоя окраса, 

слався, наш Покровську, у віках, 

зірко українського Донбасу! 

  

Ти витримав і голод ,і війну, 

долав розрухи і недобрі вісті, 

Та повертали ластівки весну, 

і щастя повертала добра пісня. 

 

 А з нею — розцвітає кожна мить, 

Донбас уміє жити і радіти, 

і  Щедрик Леонтовича летить, 

з Покровська до людей усього світу! 

   

Слався, наш Покровську, і живи, 

з вірою в майбутнє Батьківщини, 

хай проляже шлях твій трудовий, 

променем до щастя України! 

    Хай тримають долю у руках, 

щирі люди — це твоя окраса, 

слався, наш Покровську, у віках, 

зірко українського Донбасу! 

 

 

Секретар  міської ради                                                                О.Требушкін 



Додаток 2 

                                                                                       до рішення міської ради 

                                                                                      від 22.10.2020 №7/86-16 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про порядок використання символіки територіальної громади  

міста Покровська (нова редакція) 

 

1. Герб, Прапор та Гімн міста Покровська є офіційними символами 

територіальної громади міста Покровська. 

2. Власником Герба, Прапора та Гімну є Покровська міська рада. Оригінали 

символів територіальної громади міста Покровська зберігаються у міській раді. 

3. Гімн міста Покровська – характерна пісня, яка розкриває, зміцнює та 

підкреслює образ міста Покровська, а також виконує функції звукового 

(мелодійного) логотипу, який доповнює офіційну територіальну символіку міста 

(Герб, Прапор). 

4. Гімн може виконуватися під час проведення урочистостей, культурно-

масових заходів на місцевому, національному та міжнародному рівнях тощо.  

5. Прапор використовується у таких випадках: 

- у дні державних та місцевих свят; 

- під час проведення урочистих заходів; 

- під час відкриття та закриття сесійних засідань. 

6. Герб міста Покровська використовується:  

- в державних закладах, громадських місцях, навчальних закладах, школах; 

- в місцях проведення державних та місцевих свят; 

- під час проведення урочистих заходів; 

- на почесних грамотах, вітальних листах, пам'ятних адресах. 

5.   Зображення Гербу  міста Покровська встановлюється: 

- у сесійній залі; 

- у приміщенні Покровської міської ради: 

- у службовому кабінеті міського голови;  

- на офіційних виданнях; 

- на центральних магістралях при в'їзді в місто Покровськ. 

6. Виключене право на використання символіки територіальної громади 

міста належить Покровській міській раді. 

7. Використання офіційних символів у комерційній діяльності проводиться 

лише з дозволу Покровської міської ради або уповноваженого нею органу на 

визначених умовах. 

8. Копіювання та тиражування символів міста Покровська здійснюється у 

вигляді кольорового, чорно-білого, графічного (а герба – й об'ємного) зображення 

довільного розміру (але з дотриманням пропорцій) у довільній техніці виконання 

та з різноманітних матеріалів. 

9. Покровська міська рада має право вимагати припинення 

несанкціонованого користування символами міста Покровська і відшкодування 

заподіяної  цим шкоди у порядку, встановленому чинним законодавством. 

10. У разі порушення юридичними та фізичними особами цього Положення 

вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

 

Секретар  міської ради                 О.Требушкін 


