
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_18 серпня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____264/2021-р_____ 

 

 

Про відзначення 25-ї річниці дитячо-юнацької кінно-

спортивної організації «Клуб – козацький герць» 

 

 

З метою виховання в молодого покоління почуття патріотизму та козацької 

звитяги, враховуючи історичне значення та заслуги в утвердженні Української 

державності, на підставі листа керівника Дитячо-юнацької кінно-спортивної 

організації «Клуб – козацький герць», який зареєстрований у виконавчому 

комітеті міської ради 11 серпня 2021 року за № 63/4426-37/2021, керуючись 

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи з підготовки та відзначення 25-ї річниці дитячо-

юнацької кінно-спортивної організації «Клуб – козацький герць»,                      

21 серпня 2021 року на території колишнього військового полігону. 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради іншим 

виконавцям забезпечити підготовку та проведення заходів. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в межах асигнувань, що передбачені в бюджеті 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по КЕКВ 

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

віднесені до заходів розвитку»: 

1) в сумі 2500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок по КПКВ 0213133 

«Інші заходи та заклади молодіжної політики» на виконання Цільової 

соціальної програми «Молодь Старокостянтинівської міської територіальної 

громади» на 2021-2025 роки на придбання подарункових сертифікатів для 

заохочення переможців конкурсів «Козацькі забави»; 

2) в сумі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок по КПКВ 0215012 

«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів 

спорту» на забезпечення транспортування необхідного реманенту та 

звукопідсилювальної апаратури до місця проведення заходу та в зворотному 
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напрямку; 

3) в сумі 5000 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок по КПКВ 1014082 «Інші 

заходи в галузі культури і мистецтва» на забезпечення культурно-мистецького 

заходу та харчування учасників. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) забезпечити сплату коштів згідно з пунктами 3.1, 3.2.  

 

5. Централізованій бухгалтерії управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради (Віта РУДЮК) забезпечити сплату коштів 

згідно з пунктом 3.3. 

 

6. Комунальному підприємству комбінату комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради забезпечити встановлення сцени на 

території бувшого військового полігону та облаштування майданчиків для 

козацьких конкурсів до 20 серпня 2021 року. 

 

7. Комунальному підприємству «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради забезпечити облаштування місця 

проведення заходу: провести грейдерування, огородити застережною стрічкою, 

встановити біотуалети на території колишнього військового полігону                

до 20 серпня 2021 року. 

 

8. Відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради 

(Сергій БЛІЩ) забезпечити інформаційний супровід заходу. 

 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням міського голови 

18 серпня 2021 року № 264/2021-р 

 

 

 

 

Заходи 

з підготовки та відзначення 25-ї річниці 

дитячо-юнацької кінно-спортивної організації «Клуб – козацький герць» 

21 серпня 2021 року 

 

 

1. Організаційно методичне забезпечення проведення культурно - 

масового заходу патріотичного спрямування, присвяченого 25-й річниці 

створення дитячо-юнацької кінно-спортивної організації «Клуб – козацький 

герць». 

Відділ молоді та спорту виконавчого комітету 

міської ради. 

 

2. Встановлення електрогенератора для живлення звукопідсилювальної 

апаратури та намету на території проведення заходу. 

19-та Державна пожежно-рятувальна частина       

4-го Державного пожежно-рятувального 

Головного управління з Надзвичайних ситуацій 

України в Хмельницькій області. 

 

3. Підготовка та проведення концертної патріотичної програми «З 

Україною в серці» за участю творчих колективів Старокостянтинівської міської 

територіальної громади. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради. 

 

4. Організація виїзної торгівлі на території проведення культурно-масового 

заходу. 

Управління економіки виконавчого комітету 

міської ради. 

 

5. Забезпечення чергування карети швидкої допомоги та медичних 

працівників на території проведення культурно-масового заходу.  

Управління охорони здоров’я та медичного 

забезпечення виконавчого комітету міської ради. 

 

6. Забезпечення охорони громадського порядку під час проведення заходу. 

Відділ поліції №1 Хмельницького районного 
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управління поліції Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій області. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Старокостянтиніської міської ради    підпис    Наталія ШАБЕЛЬНИК 


