
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

26 червня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 207/2019–р 

 

 

Про заходи щодо відзначення Дня 

молоді у місті Старокостянтинові 
 

 

З метою організації змістовного дозвілля молоді міста з нагоди 

відзначення в Україні Дня молоді, керуючись ст.42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи щодо відзначення у місті Старокостянтинові Дня 

молоді (додаються). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради іншим 

виконавцям забезпечити підготовку та проведення заходів. 

 

3. Оголосити Подяку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради найактивнішим представникам молодої генерації міста за активну участь у 

житті громади та патріотизм, ініціативність і креативність, творчий потенціал 

та з нагоди Дня молоді згідно з додатком 2. 

 

4. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Гилюк А.В.) забезпечити оформлення подяк відповідного зразка. 
 

5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

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

9541 (дев’ять тисяч п’ятсот сорок одна) грн. 00 коп. у межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті міста на 2019 рік по КПК 0213133 «Інші заходи та 

заклади молодіжної політики» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» на 

придбання подарункової продукції для нагородження молоді; 

780 (сімсот вісімдесят) грн. 00 коп. у межах асигнувань, передбачених у 

бюджеті міста на 2019 рік по КПКВ 0215012 «Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту», для 

забезпечення участі команди міста у змаганнях. 



2 

 

6. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) забезпечити сплату коштів. 

 

7. Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління 

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

чергування поліції на Набережній р. Ікопоть з 19 год. 00 хв. 29 червня                   

2019 року до 05 год. 00 хв. 30 червня 2019 року під час проведення 

загальноміських заходів з нагоди Дня молоді. 

 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Міський голова    підпис             М. Мельничук 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від 26 червня 2019 року № 207/2019-р 

 

 

 

Заходи 

щодо відзначення у місті Старокостянтинові Дня молоді  

 

1. Прибирання набережної р. Ікопоть, впорядкування території Співочого 

поля, облаштування майданчика для дискотеки, встановлення додаткових 

туалетів.  

Комунальне ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство; 

до 28 червня 2019 року. 

 

2. Встановлення сцени на Співочому полі набережної р. Ікопоть, 

спорудження накриття сцени, встановлення та вчасний вивіз контейнерів для 

побутового сміття. Монтаж екрану на сходах замку князів Острозьких.  

      Комбінат комунальних підприємств; 

до 28 червня 2019 року. 

 

3. Перевезення необхідного інвентарю та звукопідсилювальної апаратури. 

Комунальне підприємство по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик»; 

27-29 червня 2019 року. 

 

4. Підключення сцени та звукопідсилювальної апаратури до 

електромережі на Співочому полі набережної р. Ікопоть.  

Мале комунальне підприємство 

«Міськсвітло»;  

29 червня 2019 року до 18 год. 00 хв. 

 

5. Забезпечити посилене чергування на міському пляжі під час проведення 

загальноміського заходу.  

Старокостянтинівська аварійно-рятувальна 

служба на воді;  

29-30 червня 2019 року. 

 

6. Змагання з пляжного волейболу. 

Відділ з питань фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

29 червня 2019 року з 17 год. 00 хв. до          

19 год. 00 хв.  
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Продовження додатка  

 

7. Урочистий захід «З Україною у серці». 

Управління у справах сім'ї та молоді, 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

29 червня 2019 року з 19 год. 00 хв. до               

20 год. 00 хв. 

 

8. Флешмоб Холібатл на пірсі набережної р. Ікопоть. 

Управління у справах сім'ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

29 червня 2019 року з 19 год. 30 хв. до               

20 год. 00 хв. 

 

9. Виступ співака та автора пісень Влада Ульянича. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

29 червня 2019 року з 20 год. 30 хв. до               

21 год. 15 хв. 

 

10. Молодіжна дискотека. 

Управління у справах сім'ї та молоді, 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

29 червня 2019 року з 21 год. 15 хв. до               

23 год. 00 хв. 

 

11. Майданчик кінофестивалю «Відкрита ніч. Дубль 22»                                    

м. Старокостянтинів, Хмельницької області замок князів Острозьких.  

Управління у справах сім'ї та молоді, 

управління культурної політики і ресурсів, 

управління освіти, управління у справах 

сім'ї та молоді відділ інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету міської 

ради; 

29 – 30 червня 2019 року з 21 год. 00 хв. до 

05 год. 00 хв. 

 

12. Висвітлення інформації щодо підготовки та відзначення Дня молоді в 

місті Старокостянтинові в засобах масової інформації та на офіційному сайті 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 



3 

 

Продовження додатка 

 

Відділ інформаційного забезпечення, 

управління у справах сім'ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                                  підпис                                          В. Янзюк 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 26 червня 2019 року № 207/2019-

р 

 

Список нагороджених 

 

Гаєвський 

Юрій Іванович 

 - помічник лісничого Самчиківського лісництва 

Державного підприємства «Старокостянтинівське 

лісове господарство»; 

 

Жарун 

Віктор Андрійович 

 - економіст з матеріально-технічного забезпечення 

відділу збуту (маркетингу) філії 

«Старокостянтинівський завод залізобетонних 

шпал» акціонерного товариства «Укрзалізниця»; 

 

Рачук 

Олег Олександрович 

 - оператор автоматичних ліній зборки товариства з 

обмеженою відповідальністю «Мегатекс 

Індастріал»; 

 

Тимощук 

Віталій Миколайович 

 - заступник начальника 19 Державної пожежно-

рятувальної частини Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Хмельницькій області, старший 

лейтенант служби цивільного захисту; 

 

Чернікова 

Наталя Олександрівна 

 - секретар керівника товариства з обмеженою 

відповідальністю «Блок Майстер Україна»; 

Шевчук 

Денис Дмитрович 

 - оператор лінії у виробництві харчової продукції             

5 р. маслоцеху Дочірнього підприємства 

«Старокостянтинівський молочний завод»; 

 

Шевчук 

Дмитро Валерійович 

 - електрозварник ручного зварювання товариства з 

обмеженою відповідальністю «Агромоторсервіс»; 

Люлев 

Альберт Андрійович 

 - командир електро-газового взводу технічної роти 

бази аеродромно-технічного забезпечення 

військової частини А2502, старший лейтенант. 

 

 

 

Керуючий справами                                       підпис                                          В. Янзюк 


