
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Про відзначення 808-ї 

річниці заснування міста 

 

 

У зв’язку з відзначенням 808-ї річниці заснування міста Старокостянтинова та 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 808-ї річниці 

заснування міста згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити заходи з нагоди відзначення 808-ї річниці заснування міста згідно з 

додатком 2. 

 

3. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради (Муляр В.І.) до 04 вересня 2017 року розробити програму свята та подати на 

затвердження організаційного комітету. Усім структурним підрозділам виконавчого 

комітету міської ради та іншим виконавцям забезпечити підготовку та проведення заходів 

з нагоди відзначення 808-ї річниці заснування міста. 

 

4. Старокостянтинівському комунальному ремонтно-будівному шляховому 

підприємству (Тащук В.І.) забезпечити прибирання зони проведення свята та 

встановлення туалетів.  

 

5. Старокостянтинівському комбінату комунальних підприємств (Булич В.Є.) 

забезпечити встановлення сцени та підставки до музичної апаратури. 

 

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

належне освітлення зони проведення свята та сцени.  

 

7. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Грозян І.М.) 

забезпечити організацію виїзної торгівлі підприємцями міста та роботи містечка 

атракціонів. 

 

8. Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління національної 

поліції у Хмельницькій області (Чубенко А.В.) забезпечити охорону правопорядку в зоні 

проведення свята. 

 

9. Старокостянтинівській підстанції ХОЦЕМД (Швець А.І.) забезпечити чергування 

карети швидкої допомоги в зоні проведення свята.  

 

10. Старокостянтинівському районному сектору головного управління державної 

служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області (Чиж С.В.) забезпечити 

чергування підрозділу в зоні проведення свята. 
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11. Редакції газети «Наше місто» (Сапчук І.В.), редакції міського радіомовлення 

(Гладун В.І.) та відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради  

(Бліщ С.С.) забезпечити висвітлення у засобах масової інформації та на офіційному веб-

сайті міської ради та її виконавчого комітету заходів щодо відзначення 808-ї річниці 

заснування міста.  

 

12. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 
 

 

Міський голова                                             підпис                                    М. Мельничук 

 
 

                                                  

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 
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Склад організаційного комітету 

з підготовки відзначення 808-ї річниці заснування міста 

 

Мельничук  

Микола Степанович 

 

Бондарчук  

Тетяна Володимирівна 

 

Гилюк  

Анжеліка Володимирівна  

 

Гладун  

Володимир Іванович  

 

Грозян 

Іван Михайлович 

 

Камінська 

Валентина Казимирівна  

 

 

Муляр 

Василь  Ігорович 

 

 

Пасічник 

Анатолій Панасович 

 

Сапчук 

Ірина В’ячеславівна  

 

Сторожук 

Іван Вікторович 

 

Томчук  

Олександр Вікторович  

 

Цісарук 

Ігор Олександрович 

  

Шабельник 

Наталія Іванівна 

 

 

Янзюк  

Валентина Миколаївна  

 

- міський голова, голова організаційного 

комітету; 

 

- заступник міського голови, заступник голови 

організаційного комітету; 

 

- завідувач організаційно-контрольного відділу 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

організаційного комітету; 

 

- директор-редактор міського  радіомовлення; 

 

- начальник управління  економіки виконавчого 

комітету міської ради; 

 

- заступник міського голови, начальник  

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

 

- завідувач відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету міської 

ради; 

 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

  

- головний редактор КП редакції газети «Наше 

місто»; 

 

- завідувач відділу з питань фізичної культури і 

спорту виконавчого комітету міської ради; 

 

- начальник управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

 

- завідувач відділу з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

 

- начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради; 

 

 

- керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

Керуючий справами                                підпис                                               В.Янзюк



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

30 серпня 2017 року №297/2017-р 

 

 

Заходи 

з відзначення 808-ї річниці заснування міста 

 

1. Виставка робіт сімей Регіонального Центру раннього розвитку дитини «Тобі, наше 

місто». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

приміщення Регіонального Центру раннього 

розвитку дитини; 

10 вересня 2017 року - 10 жовтня 2017 року. 

2. Фотовиставка «Крокуємо рідним містом». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

приміщення управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

10 вересня 2017 року – 20 вересня 2017 року. 

3. Презентація проекту ради старшокласників «Старокостянтинів від А до Я».  

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

МЦДЮТ; 

11 вересня 2017 року. 

4. Виставка малюнків «Ми малюємо місто».  

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

загальноосвітні навчальні заклади міста; 

11 вересня 2017 року - 20 вересня 2017 року. 

5. Виставка літератури на тему «Рідному місту».  

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

загальноосвітні навчальні заклади міста; 

11 вересня 2017 року – 20 вересня 2017 року. 

6. Розважально-пізнавальне свято «Місто, в якому я живу». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

загальноосвітні навчальні заклади міста; 

11 вересня 2017 року – 20 вересня 2017 року. 

7. Фотовиставка «Вічно юний Старокостянтинів». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

МЦДЮТ; 

12 вересня 2017 року – 20 вересня 2017 року. 

8. День відкритих дверей для батьків Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 

Проведення заняття з дітьми на тему «Старокостянтинів - місто над Случем». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

приміщення центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів; 

12 вересня 2017 року. 



2 

9. Виставки робіт (ляльки-мотанки, квілінг).  

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

приміщення центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів; 

12 вересня 2017 року – 19 вересня 2017 року. 

10. Виставка художніх робіт учнів та викладачів СДХШ «Кольорами щастя малюю 

рідне місто».  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, 

фойє міської ради; 

12 вересня 2017 року – 19 вересня 2017 року. 

11. Соцопитування «Живемо, любимо, вивчаємо».  

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

МЦДЮТ; 

14 вересня 2017 року. 

12. Свято подяки для Почесних громадян міста, родин загиблих та померлих учасників 

Революції гідності та АТО. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

14 вересня 2017 року. 

13. Свято «Мій рідний край, корінням-стародавній, а серцем - молодий».  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради, 

приміщення міської бібліотеки для дітей; 

15 вересня 2017 року. 

14. Свято початку навчального року в позашкільних навчальних закладах «Квітне 

талантами рідне місто». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, 

МЦДЮТ; 

15 вересня 2017 року. 

15. Засідання молодіжного клубу «Сім’я» на тему «Ми любимо наше місто». 

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

15 вересня 2017 року. 

16. Показ документально фільму «Старокостянтинів - княже місто».  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради,  

історико-культурний центр музей «Старий 

Костянтинів»; 

15 вересня 2017 року – 17 вересня 2017 року. 

17. Привітання Почесних громадян міста, які перебувають на обліку в територіальному 

центрі соціального обслуговування.  

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

приміщення територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг; 
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16 вересня 2017 року. 

18. День відкритих дверей в історико-культурному центрі-музеї «Старий Костянтинів».  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради,  

історико-культурний центр - музей «Старий 

Костянтинів»; 

16 вересня 2017 року. 

19. Проведення літургії в храмах міста. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

16 вересня 2017 року. 

20. Проведення легкоатлетичного пробігу по маршруту стадіон «Центральний» - площа  

біля районної державної адміністрації - стадіон «Центральний». 

Відділ з питань фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

17 вересня 2017 року. 

21. Проведення змагань з пляжного волейболу на стадіоні «Поділля». 

Відділ з питань фізичної культури і спорту 

виконавчого комітету міської ради; 

17 вересня 2017 року. 

22. Конкурс малюнка на асфальті «Моє рідне місто». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

16 вересня 2017 року. 

23. Виставка дитячої творчості «Наша творчість рідному місту» на стадіоні 

«Центральний». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

16 вересня 2017 року. 

24. Виставка - ярмарок декоративно - прикладного мистецтва на стадіоні 

«Центральний». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

16 вересня 2017 року. 

25. Виступи творчих колективів міста на стадіоні «Центральний». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради; 

17 вересня 2017 року. 

26. Виставка робіт художників міста.  

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради,  

стадіон «Центральний»; 

17 вересня 2017 року. 

27. Урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення 808-ї річниці заснування м. 

Старокостянтинів.  

Заступники міського голови, відділ культури, 

туризму та охорони культурної спадщини, 

організаційно-контрольний відділ 

виконавчого комітету міської ради, 
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стадіон «Центральний»; 

16 вересня 2017 року. 

28. Привітання молодят міським головою з державною реєстрацією шлюбу.  

Управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради,  

стадіон «Центральний»; 

16 вересня 2017 року. 

29. Проведення тематичних виставок, інформаційно-просвітницьких, культурно-

мистецьких та інших заходів, присвячених відзначенню 808-ї річниці заснування міста. 

Міські бібліотеки міста; 

протягом вересня 2017 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                   підпис                                          В.Янзюк 

 


