
 

 
             

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

від 22.10.2020 № 7/86-18 
            м. Покровськ 

 

Про фінансування винагороди  

авторам музики та слів одного  

з найкращих проєктів 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, 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 одного з найкращих 

проєктів 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 одного  

з найкращих проєктів 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 № 7/86-18 

 

Проєкт  Гімну міста Покровська 

 

слова Олени Степаненко 

музика Ірини Алексійчук 

Палають гарячі серця троянд, соняшники горять – 

Місто моє, ти обрало шлях захисника – трударя. 

Руки невтомного шахтаря мозолисті і міцні, 

Вони уміють перемагать, і вже не відступлять, ні 

 

   Лети, щедрівко-ластівка, до сонця! 

   Неси розмай під кожен мирний дах. 

   Перлино України, мій Покровську –  

   Покрова твій благословляє шлях. 

 

В серці Донбасу встає зоря, радісно дзвони гудуть. 

Щедрик творився в Покровську, тут – і звідси рушив у путь. 

Світ обіймає різдвяний гімн, єднаючи людство все –  

Любов і надію дарує він і щастя усім несе. 

 

Лети, щедрівко-ластівка, до сонця! 

   Неси розмай під кожен мирний дах. 

   Перлино України, мій Покровську –  

   Покрова твій благословляє шлях. 

 

 

 

 

Секретар  міської ради                 О.Требушкін 


