УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
від ________________№_________
м. Покровськ

Про додаткові заходи безпеки
на території міста Покровська Донецької області
З метою належного забезпечення охорони громадського порядку та безпеки
громадян, забезпечення їх законних прав і інтересів, попередження нещасних
випадків, відповідно до Указу Президента України від 30 квітня 2018 року №
116/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня
2018 року “Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та
Луганській областях”», Закону України «Про особливості державної політики із
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях», «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення», враховуючи лист Покровського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області
щодо заборони реалізації та використання піротехнічних засобів, доручення голови
Донецької облдержадміністрації від 16.12.2014 року №19/01 щодо заборони
використання піротехнічних засобі, керуючись статтями 25, 59, 73 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Заборонити використання піротехнічних виробів (феєрверків, салютів,
піротехнічних сумішей) загального, побутового та професійного використання
(далі піротехнічні вироби) на території міста Покровська до завершення
проведення операції об’єднаних сил.
2.Установам, організаціям, підприємствам усіх форм власності на території
м.Покровська Донецької області:
2.1.Не допускати використання піротехнічних виробів на території
підпорядкованих об’єктів.
2.2.Проводити попереджувальну роботу з відвідувачами щодо недопущення
застосування ними піротехнічних виробів поблизу вищезазначених об’єктів, під
час проведення розважальних, урочистих і святкових заходів та під час відпочинку.
2.3. Дотримуватись виконання вимог ст.24 Закону України „Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

3. Рекомендувати Покровському відділу поліції ГУ НП у Донецькій області
(Гречишкін) згідно з повноваженнями, наданими відповідними законами, вжити
заходи щодо забезпечення охорони громадського порядку, виконання п.1 даного
рішення та посилити роботу щодо притягнення до адміністративної
відповідальності осіб, що вчиняють правопорушення, передбачені ст.182 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
4.Відділу з організаційної роботи (Крамарова) оприлюднити дане рішення у
місцевих засобах масової інформації та шляхом розміщення на офіційному вебсайті Покровської міської ради.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань правового захисту населення, законності, правопорядку,
свободи слова та депутатської етики (Неголюк).

Міський голова

Р.В.Требушкін

