
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_   09 вересня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____307/2021-р_____ 

 

 

Про відзначення 812-ї річниці 

заснування міста Старокостянтинова 

 

 

У зв’язку з відзначенням 812-ї річниці заснування міста 

Старокостянтинова та керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 812-ї 

річниці заснування міста Старокостянтинова згідно з додатком 1. 

  

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення 812-ї річниці 

заснування міста Старокостянтинова (додається). 

 

3. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, затверджених цим 

розпорядженням, з урахуванням проведення протиепідемічних заходів, 

пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

09 вересня 2021 року № 307/2021-р 

 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та відзначення 812-ї річниці заснування 

міста Старокостянтинова 

 

МЕЛЬНИЧУК                                

Микола Степанович 

- міський голова, голова організаційного 

комітету; 

 

ГИЛЮК 

Анжеліка Володимирівна 

 

 

АФАНАСЬЄВ 

Олександр Вікторович 

 

 

БЛІЩ 

Сергій Степанович 

 

 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович  

 

 

БОНДАР                   

Любов Степанівна 

 

 

БОРИКІН         

Олег Георгійович  

 

 

ГЛАДУН 

Володимир Іванович   

 

КАМІНСЬКА 

Валентина Казимирівна 

 

 

 

 

-  начальник організаційно-контрольного 

відділу виконавчого комітету міської ради, 

секретар організаційного комітету; 

 

-  начальник управління культурної політики 

і ресурсів виконавчого комітету міської 

ради; 

 

-  начальник відділу інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

-  заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

-  начальник управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради; 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

-  директор-редактор міського 

радіомовлення; 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

начальник фінансового управління 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 



 

 

 

КОТ 

Наталія Євгеніївна 

 

 

КОШИК    

Микола Анатолійович 

 

 

КУХАР                                  

Володимир Володимирович 

 

 

МИХАЛЕЧКО 

Ігор Миколайович 

 

 

ОВЧАР  

Іван Васильович 

 

 

ОВЧАР  

Світлана Василівна 

 

 

 

ПАСІЧНИК 

Альона Сергіївна 

  

ПАСІЧНИК 

Анатолій Панасович 

 

ПОЛІЩУК 

Дмитро Анатолійович  

 

САПЧУК 

Ірина В’ячеславівна 

 

СІКОРА 

Микола Миколайович        

               

 

СТЕПАНИШИН 
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Продовження додатка 1 

 

-  начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету  

міської ради; 

 

-   заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

-   начальник комунального підприємства 

«Міськсвітло» Старокостянтинівської 

міської ради; 

 

-   начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

-   начальник управління з розвитку 

аграрного сектору та сільських територій 

виконавчого комітету міської ради; 

 

-   начальник управління житлово-

комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого комітету 

міської ради; 

 

-   начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

 

-  начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 

-   начальник відділу внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

 

- директор ТОВ «Редакція газети  «Наше 

місто» (за згодою); 

 

- начальник комунального підприємства 

комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

- секретар Старокостянтинівської міської  



 

 

 

 

 

Олександр Дмитрович 

 

 

СТОРОЖУК 

Іван Вікторович 

  

СТУЧИНСЬКИЙ 

Сергій Анатолійович 

  

 

 

ТАЩУК 

Віктор Іванович 

 

 

ФУРСОВА 

Олена Володимирівна 

 

ШАБЕЛЬНИК 

Наталія Іванівна     
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Продовження додатка 1 

 

 

ради; 

 

 

- начальник відділу молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

 

-   начальник відділу поліції № 1 

Хмельницького районного управління 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області (за згодою); 

 

-   директор комунального підприємства 

«Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради; 

 

-   радник міського голови; 

 

 

- керуючий справами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

09 вересня 2021 року № 307/2021-р 

 

 

План заходів 

з підготовки та відзначення 812-ї річниці заснування 

 міста Старокостянтинова 

  

1. Забезпечення встановлення біотуалетів біля стадіону «Центральний», 

перевезення звукопідсилювальної апаратури для організації святкових локацій, 

закріплення погруддя пам’ятного знаку В. К. Острозькому (вул. Грушевського), 

ремонт та впорядкування квіткових клумб біля пам’ятного знаку                       

В. К. Острозькому (вул. Грушевського). 

Комунальне підприємство  «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

до 18 вересня 2021 року. 

 

2. Забезпечення встановлення на стадіоні «Центральний» пластикових 

контейнерів для сміття, виготовлення додаткових павільйонів (8 шт.) для 

проведення фестивалю «Медовий гарбуз», перевезення карети з с. Самчики до 

м. Старокостянтинів та у зворотному напрямку. 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради,  

18 вересня 2021 року до 10 год. 00 хв. 

 

3. Забезпечення підключення до електромережі (380 Вт) на стадіоні 

«Центральний». 

Комунальне підприємство «Міськсвітло»  

Старокостянтинівської міської ради,  

18 вересня 2021 року до 10 год. 00 хв. 

 

4. Забезпечення виїзної торгівлі та розміщення на стадіоні «Центральний» 

дитячих атракціонів.   

Управління економіки виконавчого 

комітету міської ради,  

18 вересня 2021 року до 10 год. 00 хв. 

 

5. Забезпечення організації виставки-ярмарки сільськогосподарської 

продукції, птахівництва та кролівництва на набережній річки Ікопоть.  

Управління з розвитку аграрного сектору 

та    сільських    територій     виконавчого  
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комітету міської ради, 

18 вересня 2021 року до 08 год. 00 хв. 

 

6. Забезпечення транспортом доїзду делегацій від старостинських округів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади. 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської 

ради, управління освіти виконавчого 

комітету міської ради,  

18 вересня 2021 року до 13 год. 00 хв. 

 

7. Виставка творчих робіт учнів комунального освітнього закладу в галузі 

культури мистецької  школи  «Художня школа» Старокостянтинівської міської 

ради «Мій рідний край» у фоє міської ради. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

вересень 2021 року. 

 

8. Проведення краєзнавчої виставки «Люблю тебе, мій Старокостянтинів, 

перлино міст Поділля і Волині» у міській бібліотеці для дітей. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

вересень 2021 року. 

 

9. Відкриття меморіальної дошки відомому українському актору, 

театральному режисеру, видатному земляку Володимиру Голоті на будівлі 

Старокостянтинівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату.  

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

10 вересня 2021 року о 14 год. 00 хв. 

 

10. Проведення годин спілкування, бесід, інформаційних годин, виставок 

літератури, краєзнавчих екскурсів на теми «Перлина міст Поділля і Волині», 

«Немає кращої землі, ніж та, що зветься рідним краєм», «Рідне місто пізнаю» у  

закладах загальної середньої освіти Старокостянтинівської  міської 

територіальної громади. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

13-18 вересня 2021 року. 
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11. Проведення відеочеленджу «Славне місто Старокостянтинів». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

13-18 вересня 2021 року. 

 

12. Презентація туристичних інформаційних стендів MOREINFO у 

Центральній бібліотеці. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

14 вересня 2021 року о 12 год. 00 хв. 

 

13. Бібліотечна ятка (бібліотечна вулична акція «Рідне місто приймає 

вітання», книжкова експозиція «Частинка душі – рідний край», піар-акція 

«Улюблені книги наших читачів», фотозона «Старокостянтинову – 812», 

поетичний мікс «Квітне рідна сторона, ніби квітка весняна», Foot-квест «Рідне 

місто пізнавай»).  

Управління культурної політики і  

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

16 вересня 2021 року. 

 

14. Зустріч з місцевою поетесою Оксаною Скоц у міській бібліотеці для 

дорослих.  

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

16 вересня 2021 року о 14 год. 00 хв. 

 

15. Організація художньої виставки «Костянтинів з натури» у 

загальноосвітній школі I- III ступенів № 8. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

16 вересня 2021 року о 12 год. 30 хв. 

 

16. Організація виставки дитячих малюнків у Центрі комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю Старокостянтинівської міської ради. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради, 

16, 17 вересня 2021 року. 

 

17. Проведення    вікторини   «Відомий  та   невідомий  Старокостянтинів»,  
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флешмоб «Я люблю Starkon» у Регіональному Центрі раннього розвитку 

дитини. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради,  

16, 17 вересня 2021 року. 

 

18. Організація літературного бульвару «Письменники рідного міста» (біля 

приміщення міської бібліотеки для дорослих і дітей). 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

17 вересня 2021 року о 12 год. 00 хв. 

 

19. Проведення краєзнавчого квесту «Стежками історії рідного краю» у 

міській бібліотеці для дорослих. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

17 вересня 2021 року о 12 год. 00 хв. 

 

20. Заняття з вихованцями Центру комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Старокостянтинівської міської ради на тему «Я люблю своє 

місто».  

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради, 

17 вересня 2021 року. 

 

21. Організація історичного хроноскопу «Наш величний 

Старокостянтинів» у Територіальному центрі соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради, 

17 вересня 2021 року. 

 

22. Організацію фотоколажу  «Моє рідне місто» у Центральній бібліотеці. 

Управління культурної політики і             

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

17 вересня 2021 року. 
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23. Проведення Дня краєзнавства «Старокостянтинівщина з минулого в 

майбутнє» у центральній дитячій бібліотеці. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

17 вересня  2021 року. 

 

24. Презентація картини «Володіння Острозьких» та відкриття «Гербової 

кімнати» у замку князів Острозьких. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

17 вересня 2021 року о 9 год. 30 хв. 

 

25. Проведення науково-практичної конференції «Рід Острозьких: витоки 

та надбання» у Центральній бібліотеці. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

17 вересня  2021 року о 10 год. 30 хв. 

 

26. Проведення конференції «Історія виникнення Магдебурзького права» у 

загальноосвітній школі I-III ступенів № 8. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

17 вересня 2021 року о 14 год. 00 хв. 

 

27. Проведення літургій, молебнів в храмах міста за добробут та 

процвітання міської територіальної громади. 

Управління культурної політики  і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

18 вересня  2021 року. 

 

28. Організація виставки-ярмарки сільськогосподарської продукції на 

набережній річки Ікопоть. 

Управління з розвитку аграрного сектору 

та сільських територій виконавчого 

комітету міської ради, 

18 вересня 2021 року з 9 год. 00 хв. 

 

29. Організація виставки птахівництва та кролівництва на набережній 

річки Ікопоть. 
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Управління з розвитку аграрного сектору 

та сільських територій виконавчого 

комітету міської ради, 

16 вересня 2021 року з 9 год. 00 хв. 

 

30. Організація фотовиставки місцевих авторів Олександра Демчука, Ігоря 

Цвігуна, Ярослава Нікітюка «Моє місто - гордість моя» на територіях  

Центральної бібліотеки, торгового центру (Болгарське містечко), набережної 

річки Ікопоть.  

Управління культурної політики  і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

18 вересня 2021 року з 09 год. 00 хв. до       

17 год. 00 хв.  

 

31.  Проведення народного караоке «Голос міста» на набережній річки 

Ікопоть. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

18 вересня 2021 року о 11 год. 00 хв. 

 

32. Покладання квітів міським головою та делегаціями міста до пам’ятних 

знаків, які розташовані на території Меморіального комплексу, пам’ятного 

знаку князю В. К. Острозькому, пам’ятника Т. Г. Шевченку. 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської 

ради, організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради,  

18 вересня 2021 року о 11 год. 00 хв 

 

33. Проведення музичного проєкту «Звучи з містом» на території 

Центральної бібліотеки. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

18 вересня 2021 року о 13 год. 00 хв. 

 

34. Проведення пленеру за участю вихованців комунального освітнього 

закладу в галузі культури мистецької школи «Художня школа» 

Старокостянтинівської міської ради «Замковий етюд» на території замку князів 

Острозьких. 

Управління     культурної       політики    і 
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ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

18 вересня  2021 року об 11 год. 00хв. 

 

35.  Проведення шахового турніру в шаховому клубі. 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

18 вересня 2021 року об 11 год. 00 хв. 

 

36. Проведення «Старокостянтинівського веломарафону-2021» за 

маршрутом Старокостянтинів – Малий Чернятин – Старокостянтинів.  

Відділ молоді та спорту  виконавчого 

комітету міської ради, 

18 вересня 2021 року об 11 год. 00 хв. 

 

37. Організація вистави лялькового театру для дітей біля приміщення 

міської ради. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

17 вересня  2021 року об 11 год.  00 хв.  

 

38. Проведення безкоштовної костюмованої екскурсії «Шляхами історії 

славетного міста» (реєстрація в Google Формі) біля замку князів Острозьких. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

18 вересня  2021 року об 11 год. 00 хв. та  

о 15 год. 00 хв. 

 

39. Забезпечення проведення екскурсії по місту для депутатів, членів 

виконавчого комітету  Старокостянтинівської міської ради та офіційних 

делегацій.  

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

18 вересня  2021 року о 12 год. 00 хв.  

 

40. Презентація історично-економічної настільної гри 

«Старокостянтинівський ПАН» біля замку князів Острозьких. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 
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18 вересня 2021 року о 13 год. 00 хв. 

 

41. Організація театралізованого дійства «Костюми княжої доби» біля 

замку князів Острозьких. 

Управління культурної політики і         

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

18 вересня  2021 року о 14 год. 00 хв. 

 

42. Проведення концертної програми за участю учнів та викладачів 

комунального освітнього закладу в галузі культури мистецької школи 

«Музична школа імені Миколи Кондратюка» Старокостянтинівської міської 

ради «Даруємо радість людям» на території замку князів Острозьких. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

18 вересня  2021 року о 15 год. 00 хв. 

 

43. Організація квесту «Історія княжого замку» у замку князів Острозьких. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

18 вересня  2021 року о 16 год. 00 хв. 

 

44. Організація виставки майстрів образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва на стадіоні «Центральний». 

Управління культурної політики і  

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

18 вересня 2021 року о 16 год. 00 хв. 

 

45. Проведення концертної програми за участю творчих колективів 

громади та солістів-вокалістів на стадіоні «Центральний». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, 

18 вересня 2021 року о 16 год. 00 хв. 

 

46. Організація показових виступів фітнес-клубу «Red Fox» на спінбайках 

на стадіоні «Центральний». 

Відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради, 

18 вересня 2021 року  з 16  год. 00 хв.  до  
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17 год. 00 хв. 

 

47. Організація святкової ходи «Від історії до сьогодення» від замку князів 

Острозьких до стадіону «Центральний».  

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради, 

18 вересня 2021 року о 17 год. 00 хв.  

 

48. Проведення фестивалю «Медовий гарбуз» на стадіоні «Центральний». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, старости старостинських округів, 

18 вересня  2021 року з 15 год. 00 хв. 

 

49. Проведення урочистостей (привітання міського голови, нагородження) 

на стадіоні «Центральний». 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської 

ради, організаційно-контрольний відділ, 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, 

18 вересня  2021 року з 18 год. 00  хв.    до 

19 год. 00 хв. 

 

50. Вшанування Почесних громадян міста, родин загиблих (померлих) 

учасників Революції Гідності  та АТО.  

Управління соціального захисту 

населення, управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету  

міської ради, 

18 вересня 2021 року о 18 год. 00 хв.  

 

51. Забезпечення проведення концерту за участю зіркових гостей на 

стадіоні «Центральний». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, старости старостинських округів, 

18 вересня  2021 року з 19 год. 00 хв. 

 

52. Організація   акції   «Кулька побажань» у    територіальному   центрі  

соціального   обслуговування      (надання   соціальних   послуг )  виконавчого  

комітету Старокостянтинівської міської ради. 
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Управління соціального захисту   

населення виконавчого комітету міської 

ради, 

18 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв. 

 

53. Забезпечення чергування карети швидкої допомоги і медичних 

працівників.  

Управління охорони здоров’я та 

медичного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради, 

18 вересня 2021 року з 08 год. 00 хв. до     

12 год. 00 хв. на набережній річки 

Ікопоть, з 15 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. - 

на стадіоні «Центральний». 

 

54. Забезпечення супроводу веломарафону за маршрутом 

Старокостянтинів - Малий Чернятин - Старокостянтинів з 11 год. 00 хв. до        

12 год. 00 хв. та святкової ходи від замку князів Острозьких до стадіону 

«Центральний» з 17 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв., охорону правопорядку під час 

проведення святкових заходів з 08 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. на набережній 

річки Ікопоть, з 15 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. - на стадіоні «Центральний», 

зокрема біля головної сцени, дотримання вимог безпеки дорожнього руху. 

Відділ поліції № 1 Хмельницького 

районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Хмельницькій області, 

18 вересня 2021 року. 

 

55. Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації та на 

офіційному сайті Старокостянтинівської міської ради заходів із відзначення  

812 – ї річниці заснування міста Старокостянтинова. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, 

редакція міського радіомовлення, 

рекомендувати редакції газет «Наше 

місто», «Життя Старокостянтинівщини», 

вересень 2021 

 

56. Забезпечення фото та відеозйомки, прямої трансляції святкової ходи 

«Від історії до сьогодення» від замку князів Острозьких до стадіону  

«Центральний». 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, 
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18 вересня 2021 року. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради                                  Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


