
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про проведення Дня молоді в 

м.Старокостянтинів у 2016 році 

 

 

З нагоди Дня молоді та з метою виховання патріотизму, організації змістовного 

дозвілля молоді, на виконання міської програми «Молодь Старокостянтинова» на період 

до 2020 року, затвердженої рішенням 6 сесії міської ради від 10.06.2016 року №14, 

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 

забезпечити підготовку та проведення молодіжного патріотичного заходу «З Україною в 

серці» 25 червня 2016 року о 18 год. 00 хв. на майданчику біля 42-го гарнізонного 

Будинку офіцерів. 

2. Старокостянтинівському комбінату комунальних підприємств (Булич В.Є.) 

забезпечити до 24 червня 2016 року встановлення сцени на Співочому полі біля замку 

князів Острозьких. 

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.І.) забезпечити підготовку та проведення концертної 

програми «Таланти Старокостянтинова» 25 червня 2016 року о 20 год. 00 хв. на 

майданчику біля замку князів Острозьких. 

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

(Томчук О.В.), відділу з питань фізичної культури і спорту виконавчого комітету міської 

ради (Сторожук І.В.) забезпечити підготовку та проведення вело марафону «Крути педалі, 

Старокостянтинів» за маршрутом Старокостянтинів – М. Чернятин – Старокостянтинів  

25 червня 2016 року з 17 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. та змагання з шахів на майданчику 

біля замку князів Острозьких 25 червня 2016 року о 19 год. 00 хв. 

5. 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.) організувати на території замку князів Острозьких 

приготування та роздачу кулішу та юшки для учасників святкових заходів, показ 

художнього фільму під відкритим небом  25 червня 2016 року о 22 год. 00 хв. 

6. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Камінська В.К.) 

виділити кошти в сумі 8437 (вісім тисяч чотириста тридцять сім) грн. 00 коп. для 

фінансування проведення заходів у межах асигнувань, передбачених в бюджеті міста на 

2016 рік на реалізацію програми «Молодь Старокостянтинова» на період до 2020 року. 

7. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради        

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів. 
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8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                    підпис                                  М. Мельничук 

 

 
 

                                                  

 

 


