
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про проведення мото-зльоту 

«Мото Старкон – 2016» в 

м.Старокостянтинів 

 

З метою організації змістовного дозвілля молоді, на виконання міської програми 

«Молодь Старокостянтинова» на період до 2020 року», на підставі листа Хмельницької 

Асоціації Мотоциклістів, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

 

1. Управлінню у справах сім’ї та молоді (Томчук О.В.), відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.) надати 

допомогу Хмельницькій Асоціації Мотоциклістів в організації та проведенні мото-зльоту 

«Мото Старкон – 2016» в м.Старокостянтинів з 29 по 31 липня 2016 року. 

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

забезпечити територію, де проводиться захід, достатньою кількістю баків для збору 

побутового сміття та організувати їх своєчасний вивіз. 

3. Малому комунальному підприємству «Міськсвітло» (Кухар В.В.) забезпечити 

підключення сцени до електромережі на період проведення мото-зльоту з 29 по 31 липня 

2016 року. 

4. Головному лікарю Старокостянтинівської ЦРЛ (Стіхарєв В.О.) забезпечити 

чергування карети швидкої допомоги біля замку князів Острозьких під час проведення 

мото-зльоту «Мото Старкон – 2016». 

5. Начальнику Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Хмельницькій області (Чубенко А.В.) забезпечити чергування 

нарядів поліції на території біля замку князів Острозьких на період проведення мото-

зльоту та супровід мотоколони 30.07.2016 року. 

6. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради (Муляр В.І.) забезпечити розташування учасників заходу на території замку 

князів Острозьких та проведення екскурсій (замок князів Острозьких, Сторожова вежа, 

підземелля Домініканського собору, садиба Самчики). 

7. Редакції газети «Наше місто» (Сапчук І.В.), редакції міського радіомовлення 

(Гладун В.І.) та завідувачу відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради (Бліщ С.С.) забезпечити висвітлення у засобах масової інформації та на 

офіційному сайті виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради про 

проведення заходу. 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

Заступник міського голови                      підпис                                        В. Камінська 
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