
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Старокостянтинів 
 

08 червня  2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 197/2018-р 

 

Про відзначення Дня молоді у 

місті Старокостянтинові 
 

 

З нагоди Дня молоді та з метою організації змістовного дозвілля молодого 

покоління, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Управлінню у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради (Томчук О.В.), відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.) спільно з 42-м 

гарнізонним будинком офіцерів (Чеплаков С.О.) забезпечити підготовку та 

проведення молодіжного патріотичного заходу «З Україною в серці» 24 червня 

2018 року з 18 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. на майданчику біля 42-го 

гарнізонного будинку офіцерів. 

 

2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.) забезпечити 24 червня        

2018 року організацію виставки народних ремесел на території біля 42-го 

гарнізонного будинку офіцерів під час проведення заходу. 

 

3. Управлінню у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради (Томчук О.В.), відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради (Муляр В.1.) забезпечити 

підготовку та проведення молодіжної дискотеки за участю DJ міста 

Старокостянтинова 24 червня 2018 року з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. на 

«Співочому полі» на набережній біля річки Ікопоть. 

 

4. Старокостянтинівському комбінату комунальних підприємств           

(Булич B.Є.) забезпечити 24 червня 2018 року до 19 год. 00 хв. встановлення 

сцени на «Співочому полі» на набережній р. Ікопоть. 
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5. Комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» (Савчук М.М.) забезпечити перевезення необхідного інвентарю та 

звукопідсилювальної апаратури. 

 

6. Старокостянтинівському ремонтно-будівному шляховому підприємству 

(Тащук В.І.) провести прибирання набережної р. Ікопоть до 24 червня             

2018 року, встановити на території проведення заходу контейнери для 

побутового сміття. 

 

7. Малому комунальному підприємству «Міськсвітло» (Кухар В.В.) 

забезпечити підключення сцени до електромережі на «Співочому полі» на 

набережній р. Ікопоть. 

 

8. Старокостянтинівській аварійно-рятувальній службі на воді            

(Дегалюк А.І.) забезпечити 24 червня 2018 року посилене чергування на 

міському пляжі під час проведення заходу. 

 

9. Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Хмельницькій області (Чубенко A.B.) забезпечити 

чергування поліції на майданчику біля 42-го гарнізонного будинку офіцерів з 

18 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. та на «Співочому полі» на набережній                      

р. Ікопоть з 20 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. під час проведення молодіжної 

дискотеки 24 червня 2018 року. 

 

10. Відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської 

ради (Бліщ С.С.) забезпечити інформаційний супровід заходу. 

 

11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                             М. Мельничук 


