
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

 
11 жовтня 2021 року                           м.Стрий                                                № 214

Про створення робочої групи 

      
   Керуючись ст.140, 146 Конституції України, Законом України «Про внесення 
змін до Закону України «Про культуру» щодо загальних засад  надання 
населенню культурних послуг», ст.42,59  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою надання якісних культурних послуг 
населенню Стрийської ТГ :

1.Створити робочу групу з вивчення питання щодо створення Центрів надання 
культурних послуг.

2.Затвердити склад робочої групи згідно з Додатком.

3.Робочій групі до 22.10.2021р.  розробити план заходів щодо створення 
Центрів надання культурних послуг 

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

 Міський голова                                                         Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                                       Додаток  
                                                                                       до розпорядження міського голови

                                                                              від 11.10.2021р. №214

СКЛАД
 Робочої групи з вивчення питання щодо створення 

Центрів надання культурних послуг

Х.Грех- заступник міського голови,голова робочої групи
І.Пукас- начальник Управління  культури,молоді та спорту, 
заступник голови робочої групи
Ю.Михайлишин - головний спеціаліст з організаційно-кадрової роботи 
Управління культури, молоді та спорту, секретар робочої групи
Члени робочої групи:
Г.Верес- директор Стрийського краєзнавчого музею «Верховина»
М.Закусов- голова ГО «Стрийська старовина»(за згодою)
О.Калин- головний спеціаліст відділу з питань культури, національностей та 
релігій
Н.Катерняк – начальник відділу з питань культури, національностей та релігій 
Управління  культури, молоді та спорту
Л.Коваль- начальник фінансового управління Стрийської міської ради
Л.Костів- директор КУ «Стрийський молодіжний центр»
Г.Куляс- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу обліку та 
звітності Управління культури, молоді та спорту
Ю.Курилишин- заступник начальника Управління  культури,молоді та спорту
О.Лесишин- начальник відділу молодіжної політики
П.Маковський- голова наглядової ради фонду громад «Рідня» (за згодою)
М.Мельник- методист хореографічного та драматичного жанру Стрийського 
районного Будинку культури
О.Монастирська- директор Народного дому с.Нежухів
С.Москура- директор Народного дому с.Миртюки, голова профспілки
Н.Темник- начальник юридичного відділу Стрийської міської ради
Г.Цуцуп- заступник директора Стрийської МЦБС
Л.Яремко- директор Стрийської МЦБС, голова профспілки.

Керуючий справами міськвиконкому                  Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА


