
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 21.07.2021 № 8/12-9 
                м.Покровськ 

 

Про відзнаки Покровської міської ради 

 

 З метою відзначення, заохочення та стимулювання окремих працівників, 

трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у 

виробничій, науковій, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності, 

зробили особистий вагомий внесок у соціальний та економічний розвиток міста, 

створення матеріальних і духовних цінностей, керуючись  статтями 26, 59, 73 Закону 

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

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Заснувати відзнаки Покровської міської ради: Почесна грамота міської ради,  

Подяка Покровської міської ради та Цінний подарунок Покровської міської ради. 

2. Затвердити Положення про: Почесну грамоту міської ради (додаток 1),  

Подяку Покровської міської ради (додаток 2) та  Цінний подарунок Покровської 

міської ради (додаток 3). 

         3. Затвердити описи: Почесної грамоти міської ради (додаток 4),  Подяки 

Покровської міської ради (додаток 5). 

         4. Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами                                

Покровської міської ради Донецької області (Добровольський) здійснювати 

фінансування виготовлення та закупівлі даних відзнак в рамках асигнувань, 

передбачених бюджетом на відповідний рік. 

5. Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради  від 16.02.2011             

№ 6/3-15 «Про відзнаки Красноармійської міської ради», від 23.12.2015 № 7/2-4 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 16.02.2011 № 6/3-15 «Про відзнаки 

Красноармійської міської ради», та від 30.07.2020 № 7/81-12 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 16.02.2011 № 6/3-15 «Про відзнаки Красноармійської міської 

ради». 

6.  Координацію роботи покласти на керуючого справами виконавчого комітету 

ради Жук.А.В. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, бюджету і фінансів, інвестиційної політики (Харчевна). 

 

 

 

Міський голова                    Р.Требушкін 



АРКУШ  

до проекту рішення міської ради 

 

 

Про відзнаки Покровської міської ради 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: відділом з організаційної роботи міської ради 

 

 

Начальник відділу з організаційної 

роботи                                                                            А.Маслова 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

Керуючий справами виконкому ради                     А. Жук 

 

 

 

Директор Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами  

Покровської міської ради Донецької області                         О.Добровольський  

 

        

Начальник відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів           В.Пишна 

 

 

Начальник відділу забезпечення діяльності  

Покровської міської ради                        Ж. Крамарова 

 

 

 

Голова постійної комісії з гуманітарних питань 

(соціальний захист, культури, духовність)               В. Требушкіна 

 

 

Голова постійної комісії з питань планування,  

бюджету і фінансів, інвестиційної політики              О. Харчевна  

 

 

 

Секретар міської ради                                                                              Н. Іваньо 

 


