
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Старокостянтинів 
 

27 квітня 2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 151/2018-р 

 

Про забезпечення перебування учасників 

навчально-екскурсійної експедиції, учнів 

Чмирівського НВК «Школа І ступеня – 

гімназія» в місті Старокостянтинові 
 

 

З метою належної організації прийому делегації навчально-екскурсійної 

експедиції, учнів Чмирівського НВК «Школа I ступеня - гімназія» та 

формування позитивного іміджу міста, відповідно до розпорядження міського 

голови від 25 квітня 2018 року № 115/2018-рвс «Про відрядження         

Мельничука М.С., Савіцького В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів перебування делегації Чмирівського НВК 

«Школа I ступеня - гімназія» Старобільського району Луганської області в 

місті Старокостянтинові згідно з додатком. 

 

2. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Грозян І.В.), 

управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Пасічник А.П.), 

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.), відділу з питань фізичної 

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

забезпечити виконання плану заходів. 

 

3. Старокостянтинівському комунальному ремонтно-будівному 

шляховому підприємству (Тащук В.І.) забезпечити перевезення аудіоапаратури 

до місця проведення заходів та у зворотному напрямку 30 квітня та 01 травня 

2018 року. 

 

4. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Пасічник А.П.) 

забезпечити перевезення оркестру до місця проведення заходів та у 

зворотному напрямку 30 квітня та 01 травня 2018 року. 
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5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради    

(Камінська В.К.) виділити кошти на фінансування заходів у сумі: 

24930 (двадцять чотири тисячі дев’ятсот тридцять) грн. 00 коп. у межах 

асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2018 рік по КПКВ 0210180 КЕКВ 

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

віднесені до заходів розвитку», на виконання Програми щодо забезпечення 

заходів Старокостянтинівської міської ради на 2016 - 2020 роки на 

забезпечення транспортних витрат з 30 квітня по 04 травня 2018 року, 

пов’язаних з перебуванням делегації, для забезпечення витрат на молодіжну 

патріотичну дискотеку «Схід і Захід разом», вечерю для членів делегації та 

дітей, мешканців міста Старокостянтинова: 02 травня в ресторані «Мореман», 

03 травня в ресторані «Фонтан»; 

 

3848 (три тисячі вісімсот сорок вісім) грн. 00 коп. у межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті міста на 2018 рік по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 

КПК 013141 «Заходи державної політики з питань молоді» на забезпечення 

проживання супроводжуючих делегації у готелі «Случ» (дві особи) та для 

забезпечення витрат на харчування у ресторані «Фонтан» з 30 квітня до 04 

травня 2018 року, для забезпечення витрат на харчування учасників експедиції 

в дорозі (сухі пайки), на придбання сувенірної продукції; 

 

3000 (три тисячі) грн. 00 коп. у межах асигнувань, передбачених у бюджеті 

міста на 2018 рік по КПК 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 

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

віднесені до заходів розвитку» на забезпечення культурно-мистецького заходу 

та харчування учасників делегації Чмирівського НВК «Школа I ступеня - 

гімназія»; 

 

600 (шістсот) грн. 00 коп. у межах асигнувань, передбачених у бюджеті 

міста на 2018 рік по КПК 0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів 

і змагань з неолімпійських видів спорту» для забезпечення та проведення Дня 

здоров’я «Навчаємось на природі туризму та спорту». 

 

6. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради  

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів. 

 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                         підпис                           В. Богачук 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

27 квітня 2018 року № 151/2018-р 

 

 

План заходів перебування делегації  

Чмирівського НВК «Школа І ступеня -гімназії»  

Старобільського району Луганської області в місті Старокостянтинові 

 

№ 

п/п 

Захід, місце проведення Час Відповідальний 

30 квітня, понеділок 

1 Зустріч делегації у м. Хмельницький 

(вагон № 3, 19 осіб)  

12 год. 36 хв. Грозян І.М. 

(забезпечення 

транспортом), 

Томчук О.В. 

(супровід 

делегації) 

2 Зустріч біля міської ради за участю 

міського голови Мельничука М.С., 

представників відділів, управлінь 

міської ради, закладів освіти, сімей, у 

яких житимуть діти, оркестру, засобів 

масової інформації, громади міста 

13 год.30 хв.-

14 год. 00 хв. 

Муляр В.І., 

Томчук О.В., 

Пасічник А.П., 

Гладун В.І., 

Цісарук І.О., 

Бліщ С.С., 

представники 

газети «Наше 

місто» (за 

згодою), 

керівники 

закладів освіти 

3 Поселення, знайомство з сім’ями, 

обід у колі родини  

14 год. 00 хв.-

15 год. 30 хв. 

Пасічник А.П., 

керівники 

закладів освіти 

4 Збір біля міської ради 16 год. 00 хв. Керівники 

закладів освіти 

5 Екскурсія по місту: 

Меморіальний комплекс; 

пам’ятний знак «Героям Небесної 

Сотні»; 

пантеон жертвам голодоморів; 

пам’ятник Т. Шевченку 

16 год. 00 хв.- 

18 год. 00 хв. 

Грозян І.М. 

(забезпечення 

транспортом на 

50 осіб),  

Муляр В.І., 

Томчук О.В., 

Пасічник А.П. 

6 Культурно-мистецька програма біля 

пам’ятника Т. Шевченку «Наш 

Кобзар» за участю художніх  

18 год. 00 хв.-

19 год. 00 хв. 

Муляр В.І. 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 колективів міста та членів делегації   

7 Спілкування і вечеря в колі родини 19 год. 30 хв. Керівники 

закладів освіти, 

сім’ї 

1 травня, вівторок 

1 Сніданок у колі родини 07 год. 30 хв.-

08 год. 00 хв. 

Керівники 

закладів освіти, 

сім’ї 

2 Оглядова екскурсія по місту: 

костел; 

сторожова вежа; 

музей «Старий Костянтинів»; 

Свято-троїцька церква 

09 год. 00 хв. -

13 год. 00 хв. 

Муляр В.І. 

3 Обід на території замку князів 

Острозьких. Козацький куліш, юшка  

13 год. 00 хв.-

14 год. 00 хв. 

Грозян І.М., 

Муляр В.І.  

4 «Козацькі розваги»: 

виступ ДЮКСК «Козацький герць»; 

катання на конях; 

стрільба з лука 

14 год. 00 хв. -

16 год. 00 хв. 

Муляр В.І. 

5 Виставки творів мистецтва за участю 

вихованців художньої школи, 

закладів освіти міста, майстрів 

декоративно-прикладного мистецтва, 

оглядова екскурсія по набережній р. 

Ікопоть 

16 год. 00 хв. -

18 год. 00 хв. 

Муляр В.І., 

Пасічник А.П. 

6 Спілкування і вечеря у колі родини з  

18 год. 30 хв. 

Керівники 

закладів освіти, 

сім’ї 

2 травня, середа 

1 Сніданок у колі родини  07 год. 30 хв. -

08 год. 00 хв. 

Керівники 

закладів освіти, 

сім'ї 

2 Відвідування уроків у закладах освіти 

міста, знайомство з ровесниками. 

Екскурсії по закладах освіти. Обід у 

закладах освіти міста 

08 год. 30 хв. -

14 год. 10 хв. 

Пасічник А.П., 

керівники 

закладів освіти 

3 Відвідування музеїв у 42-му 

Гарнізонному будинку офіцерів за 

участю учасників АТО, волонтерів, 

голів, членів ГО: 

музею АТО; 

15 год. 00 хв.-

16 год. 30 хв. 

Муляр В.І., 

Томчук О.В., 

Пасічник А.П.  
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

 музею воїнів інтернаціоналістів   

4 Концертна програма «Україна – це 

ми» за участю вихованців 

загальноосвітніх навчальних закладів 

міста, 42-ГБО та Чмирівського НВК 

17 год. 00 хв.-

18 год. 00 хв. 

Пасічник А.П. 

5 Вечеря у ресторані «Мореман» 18 год. 30 хв. -

19 год. 00 хв.  

Грозян І.М. 

6 Молодіжна патріотична дискотека 

«Схід і Захід разом» 

19 год. 00 хв. - 

21 год. 00 хв. 

Томчук О.В., 

Пасічник А.П., 

Муляр В.І. 

7 Спілкування у колі родини з  

21 год. 00 хв. 

Керівники 

закладів освіти, 

сім’ї 

3 травня, четвер 

1 Сніданок у колі родини 07 год. 30 хв. -

08 год. 00 хв. 

Керівники 

закладів освіти, 

сім’ї 

2 Збір біля міської ради 09 год. 00 хв. Томчук О.В., 

Пасічник А.П., 

Муляр В.І., 

Сторожук І.В., 

Грозян І.М., 

(забезпечення 

транспортом на 

50 осіб) 

3 День здоров’я в лісі біля с. Попівці 

«Навчаємось на природі туризму та 

спорту» 

09 год. 30 хв. - 

14 год. 30 хв. 

Сторожук І.В., 

Томчук О.В., 

Пасічник А.П., 

Грозян І.М., 

(забезпечення 

транспортом на 

50 осіб) 

4 Спілкування в колі родини 15 год. 00 хв. - 

18 год. 00 хв. 

Керівники 

закладів освіти,  

сім’ї 

5 Вечеря в ресторані «Фонтан» 18 год. 30 хв. -

19 год. 00 хв. 

Грозян І.М. 

6 Молодіжна патріотична дискотека 

«Схід і Захід разом» 

19 год. 00 хв. -

21 год. 00 хв. 

Томчук О.В., 

Пасічник А.П., 

Муляр В.І. 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

7 Спілкування у колі родини з  

21 год. 00 хв. 

Керівники 

закладів освіти,  

сім’ї 

4 травня, п’ятниця 

1 Сніданок у колі родини 07 год. 30 хв. 

- 07 год. 50 

хв. 

Керівники 

закладів освіти, 

сім’ї  

2 Збір біля міської ради 08 год. 15 хв. Керівники 

закладів освіти, 

сім’ї 

3 Екскурсійна поїздка в музей садибу 

с. Самчики 

08 год. 30 хв. 

-12 год. 00 хв. 

Муляр В.І. 

Томчук О.В., 

Пасічник А.П., 

Грозян І.М., 

(забезпечення 

транспортом на 

50 осіб) 

4 Відпочинок перед дорогою та обід у 

колі родини 

12 год. 30 хв. 

- 14 год. 00 

хв. 

Керівники 

закладів освіти,  

сім’ї 

5 Прощання з членами делегації біля 

міської ради, вручення пам’ятних 

подарунків за участю міського 

голови Мельничука М.С., сімей, у 

яких проживали діти, представників 

управлінь, відділів міської ради, 

закладів освіти, громади міста, 

засобів масової інформації, хору, 

оркестру 

14 год. 30 хв. 

-15 год. 00 хв. 

Муляр В.І., 

Томчук О.В., 

Пасічник А.П.,  

Цісарук І.О., 

Бліщ С.С., 

Гладун В.І., 

представники 

газети «Наше 

місто» (за 

згодою), 

керівники 

закладів освіти 

6 Виїзд делегації у м. Хмельницький 15 год. 30 хв. Грозян І.М. 

(забезпечення 

транспортом на 

20 осіб), 

Томчук О.В. 

(супровід 

делегації) 

 

Секретар міської ради                      підпис                          О. Степанишин 

 


