
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

26 червня  2018 року  Старокостянтинів   № 227/2018-р 

 

Про підготовку та проведення у 

місті VI Всеукраїнського 

етнофестивалю «Болохівські 

гостини - 2018» 
 

 

На виконання розпоряджень голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 09 листопада 2016 року № 533/2016-р «Про діяльність 

клубних закладів області по збереженню та розвитку нематеріальної 

культурної спадщини та народного мистецтва», міського голови від 22 лютого 

2017 року № 59/2017-р «Про затвердження заходів щодо збереження 

нематеріальної культурної спадщини та народного мистецтва», з метою 

належного проведення у місті VІ Всеукраїнського етнофестивалю 

«Болохівські гостини - 2018», відповідно до розпорядження міського голови 

від 15 червня 2018 року № 144/2018-рв «Про надання частини чергової 

відпустки Мельничуку М.С. та надання права першого підпису 

Богачуку В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»:  

 

1. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради (Муляр В.І.) забезпечити підготовку та 

проведення VІ Всеукраїнського етнофестивалю «Болохівські гостини - 2018» 

07 липня 2018 року на території замку князів Острозьких та набережної річки 

Ікопоть. 

2. Затвердити план заходів проведення VІ Всеукраїнського 

етнофестивалю «Болохівські гостини - 2018» згідно з додатком. 

3.  Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради 

(Грозян І.М.) забезпечити організацію виїзної торгівлі та роботи містечка 

атракціонів.  

4. Управлінню у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради (Томчук О.В.) забезпечити масову участь молоді міста у проведенні 

етнофестивалю. 
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5. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради 

(Янзюк В.М.), відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

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

харчування учасників етнофестивалю. 

 

6.  Старокостянтинівському комунальному ремонтно-будівному 

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

проведення етнофестивалю, встановлення туалетів, купальського вогнища та  

перевезення звукопідсилювальної апаратури. 

 

7.  Старокостянтинівському комбінату комунальних підприємств          

(Булич В.Є.) забезпечити встановлення сцени, оглядових веж, загорожі VIP 

зони та лавок. 

 

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

забезпечити підключення до електромережі (380 Вт), встановлення 

додаткового освітлення зони проведення етнофестивалю та машину для 

оформлення арки сценічного майданчика. 

 

9.  Старокостянтинівській аварійно-рятувальній службі на воді          

(Дегалюк А.І.) забезпечити 07 липня 2018 року посилене чергування на 

міському пляжі під час проведення заходів та надати приміщення для 

переодягання учасників етнофестивалю. 

 

10.  Старокостянтинівському відділу поліції Головного управління 

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

охорону правопорядку в зоні проведення етнофестивалю 07 липня 2018 року з 

14 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. та супроводу святкової колони учасників 

етнофестивалю з 16 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв. (стадіон «Центральний-

набережна р. Ікопоть). 

 

11. Старокостянтинівському районному сектору Головного управління 

державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області 

(Чиж С.В.) забезпечити чергування підрозділу в зоні проведення 

етнофестивалю з 14 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв., встановити дві палатки для 

перебування учасників художніх колективів та виділити два човни для 

катання на воді. 

 

12. Відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської
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ради (Бліщ С.С.), редакції міського радіомовлення (Гладун В.І.) забезпечити 

висвітлення у засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради 

заходів в рамках проведення VІ Всеукраїнського етнофестивалю 

«Болохівські гостини - 2018». 

 

13. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                        підпис                                    В. Богачук 

 


