
 

 
             

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 22.10.2020 № 7/86-17 
            м. Покровськ 

 

Про фінансування винагороди  

авторам музики та слів затвердженого 

проєкту Гімну територіальної  

громади м.Покровська 

 

З метою 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. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

здійснити фінансування винагороди авторам музики та слів затвердженого проєкту 

Гімну територіальної громади м.Покровська у сумі 18634,00 грн кожному 

(вісімнадцять тисяч шістсот тридцять чотири гривні 00 коп.), загальна сума 

видатків 37268,00 грн (тридцять сімдесят тисяч двісті шістдесят вісім гривень 00 

коп.) (додається). 

 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ 

погодження до проекту рішення  

Покровської міської ради 

 

 

Про фінансування винагороди  

авторам музики та слів затвердженого 

проєкту Гімну територіальної  

громади м.Покровська 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ            відділом  культури, туризму  та охорони  культурної  

 спадщини міської ради  

 

Начальник відділу культури, туризму                                         

та охорони культурної спадщини     О.Олехнович 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ:  

 

Заступник міського голови      В.Ларіна 

 

Начальник фінансового управління  

міської ради         Ю.Порецька 

 

В.о.начальника відділу юридичного 

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів       А.Іщенко       

 

В.о.начальник відділу з організаційної 

роботи  міської ради   О.Самсоненко 

 

Голова постійної комісії з питань  

освіти, культури, духовності,  

молоді, фізкультури та спорту      В.Суліма 

 

 

 

 

Секретар міської ради       О.Требушкін 

 

 

 



Додаток 

                                                                                       до рішення міської ради 

                                                                                      від 22.10.2020 № 7/86-17 

 

Затверджений проєкт Гімну 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, 

як зірка 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, 

як зірка українського Донбасу! 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                 О.Требушкін 


