
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

18 квітня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 132/2019–р 

 

 

Про відкриття туристичного сезону – 

2019 у м. Старокостянтинів 
 

 

З метою формування позитивного туристичного іміджу міста на 

загальнодержавному та міжнародному рівнях, подальшого розвитку 

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

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з підготовки та проведення у місті відкриття 

туристичного сезону – 2019 (додаються). 

 

2. Управлінню культурної політики і ресурсів 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 

підготовку та проведення заходів з відкриття туристичного сезону – 2019 біля 

торгівельного центру по вул. Ессенська, 2 01 травня 2019 року з 16 год. 00 хв. 

до 18 год. 30 хв., на території замку князів Острозьких 02 травня 2019 року з         

11 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі: 

19420 (дев’ятнадцять тисяч чотириста двадцять) грн. 00 коп. на 

фінансування заходів у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 

2019 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»; 

600 (шістсот) грн. 00 коп. для забезпечення проведення змагань у межах 

асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2019 рік по КПКВ 0215012 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту». 
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4. Комунальному ремонтно-будівному шляховому підприємству        

(Тащук В.І.) забезпечити перевезення звуко-підсилювальної апаратури від 

торгового центру по вул. Ессенська, 2 до замку князів Острозьких 02 травня 

2019 року о 8 год. 00 хв. 

 

5. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради  

(Авраменко Л.Г.) забезпечити сплату коштів. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                      М. Мельничук 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови  

від 18 квітня 2019 року № 132/2019-р 

 

 

План заходів 

з підготовки та проведення відкриття туристичного сезону – 2019                                  

в м. Старокостянтинів 

 

1. Розміщення у місті зовнішньої реклами «Вас вітає Старокостянтинів. 

Відвідай історичні місця». 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

до 18 квітня 2019 року. 

 

2. Книжкова виставка «Старокостянтинів крізь віки» в історико-

культурному центрі-музеї «Старий Костянтинів». 

Міські бібліотеки; 

02 травня 2019 року об 11 год. 00 хв. 

 

3. Виставка місцевих художників на території замку князів Острозьких. 

Дитяча художня школа; 

02 травня 2019 року об 11 год. 00 хв. 

 

4. Презентація туристичних можливостей міста Старокостянтинова в 

контексті історії (подієвий туризм). 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради,  

історико-культурний центр-музей «Старий 

Костянтинів»; 

02 травня 2019 року об 11 год. 00 хв. 

 

5. Урочисте відкриття туристичного сезону та проведення 

театралізованого дійства «Вручення грамоти Магдебурзького права». 

Презентація історичних костюмів. 

Історико-культурний центр-музей «Старий 

Костянтинів»; 

02 травня 2019 року о 12 год. 00 хв. 

 

6. Квест «Пошук скарбів Острозьких». 

Історико-культурний центр-музей «Старий 

Костянтинів»; 

02 травня 2019 року о 12 год. 30 хв.  
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Продовження додатка 

 

7. Пленер за участю учнів дитячої художньої школи. 

Дитяча художня школа; 

02 травня 2019 року о 13 год. 00 хв. 

 

8. Велопробіг вулицями міста. 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

02 травня 2019 року о 14 год. 00 хв. 

 

9. Спортивні змагання з техніки пішохідного туризму на території замку 

князів Острозьких. 

Відділ фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

02 травня 2019 року о 13 год. 00 хв. 

 

10. Виставка-ярмарка майстрів декоративно-прикладного мистецтва. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, міський 

будинок культури; 

01 травня 2019 року о 16 год. 00 хв. - площа 

біля торгівельного центру по вул. Ессенська, 

2; 

02 травня 2019 року об 11 год. 00 хв. - 

територія замку князів Острозьких. 

 

11. Концертна програма за участю муніципального духового оркестру та 

кращих творчих колективів міста на площі біля торгівельного центру по              

вул. Ессенська, 2. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, міський 

будинок культури, дитяча музична школа 

ім. М.Кондратюка; 

01 травня 2019 року з 17 год. 30 хв. до                     

18 год. 30 хв. 

 

12. Флешмоб. 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

01 травня 2019 року о 18 год. 30 хв. 

 

Керуючий справами                         підпис                                              В. Янзюк 


