
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО      ГОЛОВИ

16 грудня 2020 року м. Стрий № 12

Про проведення конкурсу на краще новорічне 
та різдвяне оформлення підприємств, установ,
організацій та приватних садиб Стрийської 
територіальної громади

Відповідно до п.п.20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та з метою  проведення конкурсу на краще 
новорічне та різдвяне оформлення  підприємств, установ, організацій та 
приватних садиб Стрийської територіальної громади:

1. Провести конкурс на краще новорічне та різдвяне оформлення 
підприємств, установ, організацій та приватних садиб Стрийської 
територіальної громади.
2. Затвердити:
2.1. Положення  про конкурс на краще новорічне  та різдвяне оформлення 
підприємств, установ, організацій та приватних садиб Стрийської 
територіальної громади. (Додаток 1).
2.2. Склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на краще новорічне 
та різдвяне оформлення підприємств, установ, організацій та приватних 
садиб Стрийської територіальної громади. (Додаток 2).
3. Вважати таким, що втратило чинність  розпорядження міського голови 
від 2 грудня 2019 року №108 «Про проведення міського конкурсу на 
краще новорічне та різдвяне оформлення підприємств, установ, 
організацій та приватних садиб міста».
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  
міського голови А.Стасіва.

Міський голова                                                                        Олег Канівець



Додаток 1
до розпорядження міського голови
від __ грудня_ 2020 року № ____

ПОЛОЖЕННЯ
“Про конкурс на краще новорічне та різдвяне оформлення 
підприємств, установ, організацій та приватних садиб
Стрийської територіальної громади» (далі - Конкурс).

Мета і завдання Конкурсу:
Метою Конкурсу є залучення мешканців та організацій Стрийської територіальної 

громади до святкового оформлення вітрин, фасадів, будівель, садиб та прилеглих 
територій в період новорічних та різдвяних свят. 

Завдання Конкурсу — визначення переможців серед поданих анкет.
Організатори Конкурсу:
Конкурс проводить міська рада та її виконавчий комітет.
Тематика Конкурсу:
Конкурс проводиться в таких номінаціях:

- Промислове підприємство;
- Підприємство торгівлі;
- Підприємство ресторанного господарства;
- Побутове підприємство;
- Дошкільний заклад;
- Школа;
- Позашкільна установа;
- Медична установа;
- Заклад культури;
- Приватна садиба.

Конкурсна комісія:
Для організації і проведення Конкурсу створюється комісія, яка є одночасно 

відбірковою та виконує функцію журі.
Учасники Конкурсу:
У Конкурсі беруть участь підприємства, установи, організації та приватні садиби 

Стрийської територіальної громади.
Умови проведення конкурсу:
Для участі у Конкурсі учасники повинні надіслати до 20 січня на електрону адресу 

economstryi@gmail.com або надати у відділ економіки виконавчого комітету Стрийської 
міської ради за адресою: м.Стрий, вул.Шевченка,71, каб.№16, заповнені анкети та фото чи 
з відео фіксацією об’єктів. 

Члени комісії під час засідання розглядають та обговорюють подані пропозиції та 
обирають переможців по кожній номінації шляхом голосування.

Визначення та нагородження переможців:
Підсумки Конкурсу проводяться до 25 січня і затверджуються розпорядженням 

міського голови. У кожній номінації визначається один або декілька переможців, які 
нагороджуються почесними грамотами та пам’ятними сувенірами.

Керуючий справами міськвиконкому О.Затварницька

mailto:economstryi@gmail.com


Додаток до Положення
про конкурс на краще 
новорічне та різдвяне 
оформлення підприємств, установ, 
організацій та приватних садиб 
Стрийської територіальної громади.

АНКЕТА
для участі в конкурсі на краще новорічне  та різдвяне оформлення 

підприємств, установ, організацій та приватних садиб 
Стрийської територіальної громади.

1. Підприємство, установа, організація, приватна садиба _____ ______

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Керівник/ власник (прізвище, ім’я, по батькові)__________________

_____________________________________________________________

3. Місце розташування_________________________________________ 

__________________________________________________________

4. Номінація_________________________________________________ 

5. Хто рекомендує____________________________________________

6. Цікаві дані про учасника_____________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Дата_____________________Підпис_____________________



Додаток 2
до розпорядження міського голови
від __ грудня_ 2020 року № ____

Склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на краще новорічне та 
різдвяне оформлення  підприємств, установ, організацій та приватних 

садиб Стрийської територіальної громади.

А.Стасів  заступник міського голови, голова комісії;
Х.Грех  заступник міського голови;
Н.Петрів  головний спеціаліст відділу економіки, секретар 

 комісії.
Члени комісії:

Г.Баран  начальник відділу економіки;
О.Матвіїв  начальник відділу освіти;
Б.Бойко  начальник відділу культури;
М.Ханас головний спеціаліст з питань торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування та захисту 
прав споживачів;

О.Йосипчук голова комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунального майна та приватизації, з 
питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової 
політики та енергозбереження (за згодою).

Керуючий справами міськвиконкому О.Затварницька


