
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

12.07.2021                                 м. Стрий                                      №141

Про проведення конкурсу
«Чарівна Стриянка»

Керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою пропагування ідеалів і цінностей гармонійного розвитку 
та формування  творчої особистості;  естетичного культурного  та духовного 
виховання молоді; виявлення та підтримки найбільш обдарованої молоді; в 
рамках святкування Дня міста Стрия:

1. Створити організаційний комітет по проведенні конкурсу «Чарівна 
Стриянка»  та затвердити його, згідно додатку 1.

2. Затвердити план заходів по проведенні конкурсу «Чарівна Стриянка», згідно 
додатку 2.

3. Управлінню культури, молоді та спорту Стрийської міської ради затвердити 
Положення про проведення конкурсу «Чарівна Стриянка» та склад 
конкурсного журі.

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 конкурсу «Чарівна Стриянка»
                           від 12.07.2021 року № 141

Склад організаційного комітету
по проведенні конкурсу «Чарівна Стриянка»

Голова – Грех Христина Ярославівна – заступник голови Стрийської міської ради
Заступник – Будзяк Ірина Зіновіївна - засновник модельної студії "Angels" , 
співорганізатор конкурсу «Чарівна Стриянка»

Відповідальний секретар – Дем’янцева Людмила Іванівна - громадський діяч, 
журналіст. 

Члени оргкомітету:

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

Лесишин Оксана Миколаївна – начальник віллілу  молодіжної політики Управління 
культури, молоді та спорту

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

Кренців Світлана Володимирівна - провідний спеціаліст відділу внутрішньої та 
інформаційної політики Стрийської міської ради.

Калин Ольга Іванівна – головний спеціаліст відділу культури , національностей та 
релігій  Управління культури, молоді та спорту

Петрівська Надія Олегівна – головний спеціаліст відділу молодіжної політики 
Управління культури, молоді та спорту

Кецик Ірина Петрівна - засновник та керівник студії «ГумельКідс»

Костів Любов  Вікторівна - директор Народного дому  с.Добряни

Ільяшенко  Юлія Сергіївна – засновник танцювальної студії «Джулія Денс»

Красовська Христина Іванівна – дизайнер купальників, директор бренду «Крістайна»

Золотуха Михайло Михайлович – керівник студії естрадних мистецтв «Говерла» 

Яців Ірина Романівна – психолог 

Керуючий справами О.Затварницька



Додаток 2
                                                                                          до Розпорядження міського голови

«Про проведення конкурсу «Чарівна Стриянка»
                           від 12.07.2021 року № 141

План заходів

 по проведенні конкурсу «Чарівна Стриянка»

1. Підготувати та провести конкурс «Чарівна Стриянка».

Н.Катерняк
О.Лесишин

27 серпня 2021р.
 

2. Забезпечити  широке висвітлення в засобах масової інформації про 
проведення конкурсу «Чарівна Стриянка».

М.Стадник
Серпень 2021р.

Керуючий справами О.Затварницька


