
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

06.09.2021р.                                     м.Стрий                              №184

Про проведення Книжкової 
толоки у м.Стрию

З метою популяризації кращих здобутків вітчизняного книговидання, 
підвищення просвітницького розвитку, освітнього та культурного рівня 
мешканців, розвитку української літератури та відродження видавничої 
індустрії, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:

1. Створити організаційний комітет із підготовки та проведення Книжкової 
толоки у м.Стрию та затвердити його, згідно з додатком 1.

2. Організаційному комітету із підготовки та проведення Книжкової толоки у 
м.Стрию розробити програму заходу із урахуванням пропозицій Управління 
культури, молоді та спорту.

3. Відділу внутрішньої та інформаційної політики (М.Стадник) забезпечити 
висвітлення в засобах масової інформації анонсів та проведення заходу.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
міського голови Х.Грех.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 1
до Розпорядження міського голови
«Про проведення Книжкової 
толоки у м.Стрию»
Від 06.09.2021 року № 184

Склад організаційного комітету
по проведенні Книжкової толоки у м.Стрию

Голова організаційного комітету – Грех Христина Ярославівна – заступник голови 
Стрийської міської ради

Заступник голови організаційного комітету – Стасів Андрій Васильович - заступник 
голови  Стрийської  міської ради

Відповідальний секретар – Бардин Марія Василівна – головний спеціаліст відділу з 
питань культури, національностей та релігій Управління культури, молоді та спорту 
Стрийської міської ради.

Члени оргкомітету:

Жигаліна Богдана Ігорівна – заступник директора  ГО «Мистецька толока», поетеса, 
громадська діячка (за згодою).

Зрайло Іван Іванович – депутат Стрийської міської ради (за згодою).

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

Кіндратишин Зоряна Володимирівна – директор ГО «Мистецька толока», поетеса, 
громадська діячка (за згодою).

Курилишин Юлія Миколаївна – заступник начальника Управління культури, молоді та 
спорту.

о.Мирон Гринишин – настоятель Катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці, декан 
Стрийський (за згодою).

Пукас Ірина Ярославівна - начальник Управління культури, молоді та спорту Стрийської 
міської ради.

Стасенко Лідія Леонівна – начальник Управління освіти Стрийської міської ради.

Стадник Марта Ігорівна – начальник відділу внутрішньої та інформаційної політики.

Керуючий справами                                                    Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА

міськвиконкому


