
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

07 липня 2022 року   Стрий                  №131

Про внесення змін у розпорядження №113 від 01.06.2021р.
 «Про створення журі із присудження міських премій
імені Євгена Олесницького , імені Остапа Нижанківського,
імені Олекси Бобикевича, імені Петра Обаля»

      З метою визначення лауреатів міських премій імені Євгена Олесницького , 
імені Остапа Нижанківського, імені Олекси Бобикевича, імені Петра Обаля, 
враховуючи  рішення VIII сесії  VIII демократичного скликання
від 27.05.2021р. № 408  «Про внесення змін до рішення XIII сесії 
VII демократичного скликання від 13.12.2017р.  №444 « Про затвердження 
Положень про міську премію імені Євгена Олесницького, про міську музичну 
премію імені Остапа Нижанківського, про міську літературну премію 
імені Олекси Бобикевича, про міську художню премію імені Петра Обаля» 
та керуючись пп.20 ч.3 ст.42  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» :

1. Внести зміни у розпорядження №113 від 01.06.2021р. та затвердити склад 
журі із присудження міських премій імені Євгена Олесницького, міської 
музичної премії імені Остапа Нижанківського, міської літературної премії 
імені Олекси Бобикевича, міської художньої премії імені Петра Обаля у 
новій редакції, згідно з Додатком.

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

 Міський голова                                                         Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток  
до розпорядження міського голови

                                                                                         від 07.07. 2022р. №   131

ЖУРІ
 із присудження міських премій

імені Євгена Олесницького , імені Остапа Нижанківського,
імені Олекси Бобикевича, імені Петра Обаля

1. Х.Грех- заступник міського голови
2. І.Пукас- начальник Управління  культури,молоді та спорту 
3. М.Закусов – директор Стрийського краєзнавчого музею «Верховина»
4. Б.Кость – директор Стрийської дитячої музичної школи 

ім.О.Нижанківського
5. Т.Микитка – Народний артист України,  професор Львівської національної 

музичної академії ім.М.Лисенка
6. Р.Никифорів – член Національної Спілки композиторів України, Заслужений 

працівник культури України
7. У.Молчко – доцент кафедри музикознавства та фортепіано музично-

педагогічного факультету  Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім.І.Франка

8. Г.Цуцуп – директор  Стрийської МЦБС
9. М.Нестерчук - член Національної Спілки письменників України,  художник
10.Д.Михаць – голова мистецького об’єднання «Стрий-Ко»
11.Ю.Бандера - член Національної Спілки художників України
12.Н.Катерняк – начальник відділу з питань культури,національностей та   
     релігій Управління  культури, молоді та спорту, відповідальний секретар     
     Журі.

Заступник міського голови Христина ГРЕХ


