
УКРАЇНА 
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

     19 травня 2021 року                          м. Стрий                                        № 109

    Про створення організаційного комітету 
    зі святкування 110-ї річниці ФК «Скала 1911»

На виконання рішення VI сесії VIII демократичного скликання №253 
«Про затвердження Програми «Святкування 110-ї річниці створення ФК 
«Скала 1911»» на 2021 рік, керуючись підп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити організаційний комітет по святкуванню 110-ї річниці створення ФК 
«Скала 1911» та затвердити його, згідно додатку 1.

2. Затвердити план заходів по святкуванню 110-ї річниці створення ФК «Скала 
1911», згідно додатку 2.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови М.Дмитришина.

Міський голова О.Канівець



Додаток 1
До Розпорядження міського голови

«Про створення організаційного комітету 
по святкуванню 110-ї річниці ФК «Скала 1911»

від  19 травня 2021 року  № 109

Склад організаційного комітету
по святкуванню 110-ої річниці ФК «Скала 1911»

Голова – Дмитришин Микола Степанович – перший заступник міського голови
Заступник – Грех Христина Ярославівна – заступник міського голови 
Секретар – Чернець Іванна Олексіївна – головний спеціаліст відділу фізичної 
культури та спорту Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

Члени оргкомітету:

Стасів Андрій Васильович – заступник міського голови

Журавчак Михайло Юрійович – заступник міського голови

Бойко Богдан Іванович – начальник Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради

Олянін Ігор Казимирович – т.в.о. начальника Управління освіти Стрийської міської 
ради

Пастущин Ігор Ярославович – начальник управління ЖКГ Стрийської міської ради

Стадник Марта Ігорівна – начальник відділу внутрішньої та інформаційної політики 
Стрийської міської ради

Катерняк Наталя Богданівна – начальник відділу з питань культури, національностей 
та релігій Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

Каліцун Руслан Володимирович – начальник відділу фізичної культури та спорту 
Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

Лисишин Оксана Миколаївна – начальник відділу молодіжної політики Управління 
культури, молоді та спорту Стрийської міської ради

Голубіцька  Любов Михайлівна – начальник відділу інвестиційної політики та 
міжнародного співробітництва Стрийської міської ради

Коваль Лариса Богданівна – начальник фінуправління

Мельник Орися Мирославівна –  начальник відділу туризму та промоції Стриської 
міської ради

Кобко Тарас Вікторович – головний спеціаліст юридичного відділу Стрийської 
міської ради, голова  Асоціації футболу Стрийської територіальної громади



Гладій Михайло Васильович – віце-прем’єр-міністр України, Голова Урядового 
комітету з реформування аграрного сектора та з питань екології з 2000 по 2001 рік /за 
згодою/

Кміть Микола Іванович – голова Львівської обласної державної адміністрації з 2008 
по 2010 рік, президент ФК «Скала» (Стрий) з 2010 року /за згодою/

Карпінський Зіновій Євстахійович – генеральний директор ТОВ «Екран», президент 
ФК «Скала – Екран» з 2007 по 2008 рік /за згодою/

Дмитришин Василь Федорович – міський голова м. Стрия з 2002 по 2006 рік /за 
згодою/

Гірник Євген Володимирович – перший заступник Львівської обласної ради/за 
згодою/

Білас Всеволод Омелянович – депутат Львівської  обласної ради від Стрийщини /за 
згодою/

Байтала Михайло Романович – депутат Львівської обласної ради від Стрийщини /за 
згодою/

Бурій Володимир Олексійович – Голова постійної депутатської комісії, І президент 
відновленого ФК «Скала» з 1989 по 1993 рік /за згодою/

Фек Володимир Юрійович – член виконавчого комітету Асоціації футболу 
Львівщини, президент ФК «Скала» з 2001 по 2006 рік /за згодою/

Зелінський Микола Миколайович – начальник ФК «Скала» (Стрий) з 1991 по 1994 рік 
/за згодою/

Ковальчук Сергій Миколайович – Голова депутатської комісії з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, генеральний директор 
«Укрпол» /за згодою/

Ігнатов Олексій Іларіонович – депутат Стрийської міської ради,  член комісії з 
охорони здоров’я та соціального захисту населення /за згодою/

Шевченко Олександр Якович – голова Львівської Асоціації футболу/за згодою/

Ясінський Тарас Володимирович – керівник ФК «Скала  1911» /за згодою/

Петрик Анатолій Степанович – головний тренер ФК «Скала 1911» /за згодою/

Олійник Михайло Миронович – заступник головного редактора газети «Фортуна» /за 
згодою/

Керуючий справами О.Затварницька



Додаток 2
До Розпорядження міського голови

«Про створення організаційного комітету 
по святкуванню 110-ї річниці ФК «Скала 1911»

від 19 травня 2021 року № 109

№
Назва заходу Відповідальні за 

виконання
Місце 

проведення
Термін 

виконання

1 Урочиста академія 
присвячена святкуванню 
110-ї річниці ФК «Скала 

1911»

Управління 
культури, 
молоді та 

спорту

Міський 
будинок 
культури

18 вересня 
2021

2 Організація футбольного 
свята «Скала вперед», 
футбольні матчі дітей, 

молоді та ветеранів

Управління 
культури, 
молоді та 

спорту

Стадіон 
«Сокіл»

19 вересня 
2021

3

Створення кімнати-
музею ФК «Скала»

Управління 
культури, молоді 

та спорту Стрийська 
територіальна 

громада 2021

4

Презентація 
фотоальбому «Скала» 

Стрий 110 років

Олійник 
Михайло 

Миронович

Міський 
будинок 
культури 2021

Керуючий справами О.Затварницька


