
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про проведення заходів в рамках 

проекту національної співпраці міст 

Броди - Старокостянтинів «Чим 

живуть замки» 

22 червня 2018 року Старокостянтинів   № 222/2018-р 

 

 

З метою популяризації міста Старокостянтинова як туристичного 

центру, організації змістовного дозвілля жителів та гостей міста, відповідно до 

розпорядження міського голови від 15 червня 2018 року № 144/2018-рв «Про 

надання частини чергової відпустки Мельничуку М.С. та надання права 

першого підпису Богачуку В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1.  Затвердити заходи в рамках проведення проекту національної 

співпраці міст Броди - Старокостянтинів «Чим живуть замки» (додаються). 

 

2.  Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям забезпечити підготовку та проведення заходів. 

 

3.  Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.) забезпечити організацію та 

проведення конкурсу аматорського кіно (відеороликів) «Чим живуть замки» з 

01 липня по 18 серпня 2018 року. 

 

4. Затвердити Положення про проведення конкурсу аматорського 

кіно(відеороликів) «Чим живуть замки» (додається). 

 

5. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсу 

аматорського кіно (відеороликів) «Чим живуть замки» згідно з додатком. 

 

6.  Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій області (Чубенко А.В.) забезпечити 

дотримання безпеки дорожнього руху 11 серпня 2018 року для проведення 

бігового марафону з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. по маршруту: замок князів
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Острозьких - комплекс споруд Домініканського костелу та оборонна вежа - 

костьол Римсько-католицької Парафії Святого Іоанна Хрестителя, охорону 

правопорядку на території замку князів Острозьких 18 серпня 2018 року з             

12 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. 

 

7. Комунальному ремонтно-будівному шляховому підприємству            

(Тащук В.І.) забезпечити прибирання та скошення трави на території замку 

князів Острозьких, встановлення біотуалетів та урн для сміття. 

 

8. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради  (Камінська 

В.К.) виділити кошти у сумі 3000 (три тисячі) грн. 00 коп. у межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті міста на 2018 рік по КПКВ 0214082 «Інші заходи в 

галузі культури та мистецтва» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

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

нагородження переможців конкурсу аматорського кіно «Чим живуть замки». 

 

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                         підпис                                      В. Богачук



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

22 червня 2018 року № 222/2018-р 

 

Заходи в рамках проекту 

національної співпраці міст Броди - Старокостянтинів 

«Чим живуть замки» 

 

1. Підписання меморандуму про співробітництво між виконавчим 

комітетом Старокостянтинівської міської ради та виконавчим комітетом 

Бродівської міської ради в культурно-мистецькому проекті «Чим живуть 

замки». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної  

спадщини виконавчого комітету міської ради. 

 

2. Виготовлення та розміщення рекламної продукції (культурно-

інформаційний стенд та банер). 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради, 

громадська організація «Старокостянтинів 

небайдужий»; 

до 10 серпня 2018 року. 

 

3. Біговий марафон по маршруту історичних місць міста (замок князів 

Острозьких - комплекс споруд Домініканського костелу та оборонної вежі - 

костьол Римсько-католицької Парафії Святого Іоанна Хрестителя). 

Громадська організація «Старокостянтинів 

небайдужий, управління у справах сім’ї та 

молоді, відділ з питань фізичної культури та 

спорту виконавчого комітету міської ради; 

11 серпня 2018 року о 10 год. 00 хв. 

 

4. Конференція «Старокостянтинів – Броди: перспективи співпраці». 

Відділ культури, туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської ради, 

громадська організація «Старокостянтинів 

небайдужий»; 

18-19 серпня 2018 року. 

 

5. Конкурс аматорського кіно (відеороликів) «Чим живуть замки». 

Громадська організація «Старокостянтинів 

небайдужий», відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради;
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18 серпня 2018 року 12 год. 30 хв. - 17 год. 

30 хв. 

 

6. Виставка робіт майстрів декоративно-прикладного мистецтва міста. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

18 серпня 2018 року. 

 

7. Фотовиставка «Минуле і сучасність міста» в історико-культурному 

центрі-музеї «Старий Костянтинів». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, громадська організація 

«Старокостянтинів небайдужий»; 

18 серпня 2018 року. 

  

8. Концертна програма. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, громадська організація 

«Старокостянтинів небайдужий»; 

18 серпня 2018 року.  

 

9. Висвітлення інформації на офіційному веб-сайті міської ради заходів в 

рамках проведення проекту національної співпраці міст Броди – 

Старокостянтинів «Чим живуть замки». 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

 

Керуючий справами     підпис          В. Янзюк 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

22 червня 2018 року № 222/2018-р 

 

Положення 

про проведення конкурсу аматорського кіно (відеороликів) 

«Чим живуть замки» 

 

1. Загальні положення  

Положення про проведення конкурсу аматорського кіно (далі - 

Положення) визначає порядок, умови організації та процедуру конкурсного 

відбору робіт на краще аматорське кіно (відеоролик) «Чим живуть замки» 

(далі - конкурс).  

 

2. Мета та завдання проведення конкурсу  

2.1. Відкритий творчий конкурс проводиться з метою визначення кращого 

відеоролика, що буде спрямований на формування позитивного образу міста як 

серед його жителів, так і за його межами, презентацію його культурного, 

історичного, туристичного, промислового, наукового потенціалу та 

використовуватиметься  у міських промоційних акціях.  

 

2.2. Основними завданнями конкурсу є:  

популяризація пам’ятки архітектури національного значення (1571 р.) – 

замку князів Острозьких та культурної спадщини у місті Старокостянтинові;  

формування позитивного іміджу міста для подальшого  розвитку 

туристичної інфраструктури; 

підвищення туристичної та інвестиційної спроможності міста;  

формування у молоді активної громадської позиції та підтримки творчих 

ініціатив населення. 

 

3. Умови та порядок проведення конкурсу  

3.1. Для організації та проведення конкурсу, а також оголошення його 

результатів затверджується склад конкурсної комісії з підготовки та проведення 

конкурсу (далі - конкурсна комісія).  

 

3.2. Члени конкурсної комісії:  

беруть участь у голосуванні; 

беруть участь в розгляді надісланих робіт та підрахунку голосів;  

забезпечують ухвалення рішення про визначення переможців конкурсу;  

мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на конкурс, а 

також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання конкурсної 

комісії;  

мають право залучати до роботи експертів відповідного профілю;  

зобов’язані дотримуватися норм законодавства; 
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мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає 

вимогам та суперечить основним засадам і принципам громади міста 

Старокостянтинова та чинному законодавству України. 

 

3.3. До участі в конкурсі можуть залучатися фізичні та юридичні особи 

незалежно від форми власності, в тому числі молодь, громадські об'єднання, 

навчальні заклади, заклади культури та громадськість міста.  

 

3.4. Оголошення про початок конкурсу, Положення та бланк заяви для 

участі в Конкурсі розміщується на офіційних сайтах виконавчого комітету 

Старокостянтинівської  міської ради, відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету міської ради.  

 

3.5. Для участі у конкурсі необхідно зареєструватися за електронною 

адресою: https://goo.gl/forms/YtDXwtQ00Uunflsq2. 

На вказану адресу учасник надсилає заяву на участь у конкурсі аматорського 

кіно (відеороликів) «Чим живуть замки» (згідно з додатком до Положення). 

 

3.6. Відеоролик потрібно завантажити на файлообмінник fex.net і надіслати 

посилання на електронну адресу snb@starkonnb.info до 1 серпня 2018 року. 

 

3.7. Оприлюднення фільму-переможця відбудеться 18 - 19 серпня 

2018 року на офіційних сайтах виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради, відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради. 

 

3.8. Проведення конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за 

участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до 

інформації про конкурс та його безпосереднього відстеження громадськістю.  

 

3.9. Факт участі у конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників 

з Положенням конкурсу.  

 

4. Вимоги до конкурсних робіт 

4.1. На конкурс приймаються відеоролики, присвячені замку князів 

Острозьких у місті Старокостянтинові, з будь-яким стилістичним і жанровим 

рішенням автора та висвітленням різноманітних аспектів пам’ятки нашого 

міста: 

історія та сучасність; 

події, що відбувалися в минулому чи відбуваються у даний час на 

території замку князів Острозьких; 

промо-ролики;

https://goo.gl/forms/YtDXwtQ00Uunflsq2
mailto:snb@starkonnb.info
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збереження та використання пам’ятки національного значення; 

роль пам’ятки для розвитку міста; 

проблеми та шляхи їх вирішення; 

замок князів Острозьких в контексті інших пам’яток міста; 

екологічно-рекреаційне та туристичне значення, тощо. 

 

4.2. Конкурсна робота має бути власної розробки учасника. Не 

допускається використання  сюжетів та концепцій запозичених з Інтернету. 

 Рекомендована тривалість ролика 3-8 хвилин. 

 Фільм або відеоролик має бути відзнятий спеціально для конкурсу і не 

може бути опублікованим раніше. 

 У рамках виконання завдання дозволяється використовувати спецефекти, 

в тому числі комп’ютерної графіки, 3-D моделювання, мультиплікація та різні 

прийоми комбінованих зйомок. 

 Не допускаються та можуть бути дискваліфіковані роботи, які не 

відповідають тематиці, вимогам конкурсу, з недотриманням технічних 

параметрів конкурсного завдання (формат, тривалість та ін.), а також плагіат та 

порушення авторських прав. 

 

5. Підведення підсумків конкурсу  

5.1. Усі відеоролики будуть демонструватися під час фестивалю «Чим 

живуть замки», що пройде у місті Старокостянтинів 18-19 серпня 2018 року, а 

також будуть розміщені на каналі YouTube «Старокостянтинів небайдужий». 

 

5.2. 18 серпня 2018 року під час конкурсу, що проходитиме на території 

замку Острозьких,  конкурсна комісія  роздає  квитки (талони) для голосування. 

 

5.3. 18 серпня 2018 року перші два призових місця будуть визначатися  

голосуванням усіх присутніх. 

 

5.4. Третє місце отримає той ролик, який набере найбільше вподобань і 

поширень від глядачів на сторінці проекту «Чим живуть замки» у Фейсбуці 

https://www.facebook.com/pns.zamky/. 

 

5.5. Під час перегляду фільмів конкурсна комісія виставляє на кожен фільм 

одну «Урну для голосування».  

 

5.6. Кожна «Урна для голосування» позначена реєстраційним номером 

відповідно до кожного фільму.     

 

5.7. Кожен фільм оцінюється відвідувачами, які прийшли на фестиваль, 

шляхом вкидання квитків в «Урни для голосування».

https://www.facebook.com/pns.zamky/
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5.8. Конкурсна комісія по завершенню голосування приступає до 

підрахунку квитків у кожній «Урні для голосування». 

 

5.9. Після проведення конкурсу члени конкурсної комісії підраховують 

отримані голоси та підводять підсумки голосування: І місце, ІІ місце, ІІІ місце. 

 

5.10. Рішення про переможця затверджується протоколом конкурсної 

комісії. 

 

5.11. Нагородження переможців аматорського кіно (відеороликів) «Чим 

живуть Замки»: 

І місце -  Диплом та премія у сумі 1500 грн.; 

ІІ місце -  Диплом та премія у сумі 1000 грн.; 

ІІІ місце -  Диплом та премія у сумі 500 грн.  

 

5.12. Вручення нагороджень відбудеться 18 серпня 2018 року о 17 год. 30 

хв. 

 

5.13. Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради та 

громадська організація «Старокостянтинів небайдужий» залишає за собою 

право використовувати надані конкурсні роботи в некомерційних цілях і без 

грошової винагороди авторам, але з обов’язковим зазначенням їхніх прізвищ.  

 

5.14. Конкурсна робота переможця буде використана для  оприлюднення 

на офіційних сайтах виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

та відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради, на сайті «Старокостянтинів небайдужий» starkonnb.info.  

 

 

 

Керуючий справами                   підпис                                                       В. Янзюк 



 

Додаток 

до Положення  

(пункт 3.5) 

 

Код реєстрації конкурсної роботи _________________________________  

 

ЗАЯВА 

на участь  у конкурсі аматорського кіно (відеороликів) 

«Чим живуть замки» 

 

1. Конкурсант 

___________________________________________________________________ 

(Прізвище ім'я по батькові у разі якщо конкурсант є фізичною особою або 

назва юридичної особи)  

 

2. Вік конкурсанта 

___________________________________________________________________              

(якщо конкурсант є фізичною особою) 

 

3. Адреса конкурсанта 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Контактний телефон (моб.) конкурсанта 

__________________________________________________________________ 

 

5. Електронна пошта: 

__________________________________________________________________ 

 

6. Назва конкурсної роботи 

__________________________________________________________________ 

 

 

Підпис __________ ____ _________ 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

22 червня 2018 року № 222/2018-р 

 

 

Склад  

конкурсної комісії для проведення конкурсу аматорського кіно 

(відеороликів) 

«Чим живуть замки» 

 

Бондарчук  

Тетяна Володимирівна 

- заступник міського голови, голова конкурсної 

комісії; 

 

Мельник  

Віра Іванівна 

- головний спеціаліст відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради, секретар конкурсної комісії; 

 

Бліщ  

Сергій Степанович 

- завідувач відділу інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Мушкет  

Станіслав Анатолійович 

- член громадської організації «Старокостянтинів 

небайдужий» (за згодою); 

 

Поліщук  

Юрій Михайлович 

- завідувач відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради; 

 

Стрільчук  

Василь Михайлович 

- член громадської організації «Край», м. Броди (за 

згодою); 

 

Хацаюк  

Павло Володимирович 

- директор Старокостянтинівської дитячої 

музичної школи; 

 

Худий  

Сергій Миколайович 

- голова комітету громадської організації 

«Старокостянтинів небайдужий» (за згодою); 
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Продовження додатка 

 

Цісарук  

Ігор Олександрович 

- завідувач відділу з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                             підпис                                             В. Янзюк 

 

 


