
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

 

06 квітня 2018 року  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Старокостянтинів   

 

№ 114/2018–р 

 

Про відкриття туристичного 

сезону - 2018 у місті 

Старокостянтинові 
 

 

З метою формування позитивного туристичного іміджу міста на 

загальнодержавному та міжнародному рівнях, подальшого розвитку 

туристичної галузі в регіоні та керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з підготовки та проведення у місті відкриття 

туристичного сезону - 2018 згідно з додатком. 

 

2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.), відділу з питань фізичної 

культури і спорту виконавчого комітету міської ради (Сторожук І.В.), 

управлінню у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету міської ради 

(Томчук О.В.) забезпечити відкриття туристичного сезону - 2018 на території 

замку князів Острозьких та торгівельного центру («Болгарське містечко») 

20 квітня 2018 року з 11 год. 00 хв. до 19 год. 30 хв., 22 квітня 2018 року з 

12 год. 00 хв. до 14 год.00 хв. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.): 

1) виділити кошти на фінансування заходів у сумі  7180 (сім тисяч сто 

вісімдесят) грн. 00 коп. в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 

2018 рік по КПКВ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку»; 

 

2) виділити кошти у сумі 600 (шістсот) грн. 00 коп. для забезпечення 

проведення змагань у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 

2018 рік по КПКВ 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з не олімпійських видів спорту». 
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4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради  

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 
 

 

Міський голова                                     підпис                                 М. Мельничук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

06 квітня 2018 року № 114/2018-р 

 

Заходи 

з підготовки та проведення у місті відкриття туристичного сезону - 2018 

 

 

1. Виготовлення та розміщення у місті зовнішньої реклами «Вас вітає 

Старокостянтинів. Відвідай історичні місця». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

до 20 квітня 2018 року. 

 

2. Організація книжково-ілюстративної виставки «Мій 

Старокостянтинів, місто моє золотокриле». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, бібліотеки міста, 

історико-культурний центр-музей «Старий 

Костянтинів»; 

20 квітня 2018 року 10 год.00 хв. 

 

3. Проведення круглого столу «Туристичні можливості 

м. Старокостянтинів в контексті історії міста». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради,  

історико-культурний центр-музей «Старий 

Костянтинів»; 

20 квітня 2018 року 11 год. 00 хв. 

 

4. Виставка майстрів декоративно-прикладного мистецтва. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, міський будинок культури; 

12-14 год. 00 хв. - територія замку князів 

Острозьких; 

20 квітня 2018 року, 

17- 19 год. 30 хв. - площа біля торгівельного 

центру («Болгарське містечко»). 

 

5. Презентація фотовиставки Олександра Демчука «Костянтинове 

місто». 
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Продовження додатка 

 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради,  

історико-культурний центр-музей «Старий 

Костянтинів»; 

20 квітня 2018 року 13 год. 00 хв. 

 

6. Проведення спортивних змагань територія замку князів Острозьких. 

Відділ фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради;  

історико-культурний центр музей «Старий 

Костянтинів»; 

20 квітня 2018 року 13 год. 00 хв. 

 

7. Історична вікторина «Мандрівка старим містом». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради,  

історико-культурний центр-музей «Старий 

Костянтинів; 

20 квітня 2018 року 14 год. 00 хв. 

 

8. Пленер за участю учнів дитячої художньої школи.  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради,  

дитяча художня школа;  

20 квітня 2018 року 14 год. 00 хв. 

 

9. Посвята в козаки.  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, громадська організація 

«Старокостянтинівське міськрайонне 

об’єднання Українського козацтва 

«Старокостянтинівське козацтво»; 

20 квітня 2018 року 14 год. 30 хв. 

 

10. Показові виступи ДЮКСО «Клуб - козацький герць», катання на 

конях.
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Продовження додатка 

 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, ДЮКСО «Клуб - козацький 

герць»; 

20 квітня 2018 року 14 год. 30 хв. - 15 год. 

00 хв. 

 

11. Концертна програма за участю муніципального духового оркестру та 

кращих творчих колективів міста. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради,  

міський будинок культури, 

площа біля торгівельного центру(«Болгарське 

містечко»); 

20 квітня 2018року 18 год.00 хв. 

 

12. Мотопробіг Старокостянтинівської філії мотоклубу «Хмельницька 

Асоціація Мотоциклістів» вулицями міста. 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради  

22 квітням 2018року 12 год. 00 хв. - 14 год.  

00 хв.  

 

 

 

 

Керуючий справами                                           підпис                               В. Янзюк  

 

 

 


