
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

 

Про проведення мото - зльоту «Мото 

Старкон - 2018» 

09 липня 2018 року Старокостянтинів   № 234/2018-р 

 

З метою організації змістовного дозвілля молоді та популяризації 

спорту, на підставі листа президента Старокостянтинівської філії мото-клубу 

«Хмельницька Асоціація Мотоциклістів», який зареєстрований у виконавчому 

комітеті міської ради 22 березня 2018 року за № П-260, 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.) надати допомогу 

Старокостянтинівській філії мото-клубу «Хмельницька Асоціація 

Мотоциклістів» в організації та проведенні мото-зльоту «Мото Старкон - 

2018» в м. Старокостянтинів з 13 по 15 липня 2018 року на території замку 

князів Острозьких. 

 

2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.) забезпечити розташування 

учасників мото-зльоту на території замку князів Острозьких та проведення 

екскурсій для них на період проведення заходу. 

 

3. 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 0213133 

«Інші заходи та заклади молодіжної політики», для часткової оплати 

звукопідсилювальної апаратури. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити проплату коштів. 

 

5. Старокостянтинівському комбінату комунальних підприємств 

(Булич В.Є.) забезпечити встановлення огорожі на набережній р. Ікопоть, 
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перекрити периметр навколо замку князів Острозьких та Співочого поля на 

період проведення мото-зльоту. 

 

6. Малому комунальному підприємству «Міськсвітло» (Кухар В.В.) 

забезпечити освітлення території замку, Співочого поля, мотостоянки та 

підключення сцени до електромережі на період проведення мото-зльоту. 

 

7. Старокостянтинівському комунальному ремонтно-будівному 

шляховому підприємству (Тащук В.І.) забезпечити прибирання зони 

проведення мото-зльоту, встановлення туалетів та сміттєвих баків на період 

проведення мото-зльоту. 

 

8. Старокостянтинівській аварійно-рятувальній службі на воді 

(Дегалюк А.І.) забезпечити посилене чергування на міському пляжі на період 

проведення мото-зльоту. 

 

9. Старокостянтинівському РГ ГУТС НС України в Хмельницькій 

області (Чиж С.В.) забезпечити розміщення палатки (для зберігання 

апаратури) біля сцени на Співочому полі набережної р. Ікопоть на період 

проведення мото-зльоту. 

 

10. Старокостянтинівському 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 13-15 липня 2018 року та супровід мотоколони 

14 липня 2018 року. 

 

11. Відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської 

ради (Бліщ С.С.) забезпечити інформаційний супровід заходу. 

 

12. Контроль за виконання розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради  Янзюк В.М. 

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                  підпис                                           В. Богачук 
 


