
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Від  08.11.2022 м. Стрий                  № 260

Про нагородження
Почесною грамотою
міського голови 

Керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючиклопотання начальника управління культури, молоді та 
спорту Стрийської міської ради від 04.11.2022 №484 Ірини Пукас,протокол 
комісії з питань нагородження відзнаками міського голови та Стрийської 
міської ради від 04.11.2022 №25, з нагоди відзначення Дня працівників 
культури та аматорів народного мистецтва:

1. Нагородити Почесною грамотою міського голови:
- Чабан Лідію Михайлівну – старшого викладача Стрийської дитячої 

музичної школи ім.О.Нижанківського, мистецтвознавця, завідувача 
шкільної кімнати-музею ім.Остапа та Нестора Нижанківських,за 
багаторічну сумлінну працю, збереження спадщини композиторів 
та громадських діячів Остапа та Нестора Нижанківських та з 
нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів 
народного мистецтва;

- Кисіля Василя Михайловича – старшого викладача, керівника 
народного оркестру українських народних інструментів 
ім.В.Лазорищака, за високий професіоналізм, активну концертну 
діяльність, особистий внесок у розвиток підростаючого покоління 
та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів 
народного мистецтва;

- Іванчук Діану Орестівну – завідувача відділу Стрийського 
краєзнавчого музею «Верховина», за значний внесок у розвиток 
Меморіального комплексу «Борцям за волю України», збереження 
та популяризацію культурної спадщини нашого краю та з нагоди 
Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного 
мистецтва;

- Савку Наталію Степанівну – концертмейстера МКЧХ «Каменяр», за 
високий виконавський рівень, активну концертну діяльність та з 



нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів 
народного мистецтва;

- Накрийка Романа Ігоровича – заступника директора з навчальної 
роботи Стрийської хорової школи «Щедрик», за високий 
професіоналізм, особистий внесок у розвиток підростаючого 
покоління та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та 
аматорів народного мистецтва;

- Батіг Ларису Андріївну – викладача музично-теоретичних 
дисциплін Дашавської дитячої музичної школи ім.Ф.Колесси, за 
високий професіоналізм, активну творчу діяльність, особистий 
внесок у розвиток підростаючого покоління та з нагоди 
Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного 
мистецтва;

- Пилипіва Ярослава Михайловича – заступника директора 
Дашавської дитячої музичної школи ім.Ф.Колесси, за високий 
професіоналізм, активну концертну діяльність, особистий внесок у 
розвиток підростаючого покоління та з нагоди Всеукраїнського дня 
працівників культури та аматорів народного мистецтва;

- Іванців Віру Михайлівну – викладача Дитячої школи мистецтв 
с.Лисятичі, за високий професіоналізм, активну концертну 
діяльність, особистий внесок у розвиток підростаючого покоління 
та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів 
народного мистецтва;

- Палія Юрія Орестовича – завідувача художньо-театральним 
відділом, викладача Дитячої школи мистецтв с.Лисятичі, за творче 
примноження краси рідного краю, збагачення духовного світу та з 
нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів 
народного мистецтва;

- Васькович Наталію Федорівну – редактора-каталізатора відділу 
комплектування і обробки літератури Стрийської МЦБС, за 
сумлінну працю, якісне формування довідково-бібліографічного 
апарату бібліотек системи, технічне оформлення нової літератури 
та з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та аматорів 
народного мистецтва;

- Ціка Михайла Михайловича – завідувача вокальним відділом 
Дитячої школи мистецтв с.Братківці, за високий професіоналізм, 
активну концертну діяльність, особистий внесок у розвиток 
підростаючого покоління та з нагоди Всеукраїнського дня 
працівників культури та аматорів народного мистецтва;

- Лесишин Софію Андріївну – завідувача теоретичним відділом 
Дитячої школи мистецтв с.Братківці, за високий професіоналізм, 
активну концертну діяльність, особистий внесок у розвиток 
підростаючого покоління та з нагоди Всеукраїнського дня 
працівників культури та аматорів народного мистецтва;

- Гнап Віту Борисівну – викладача хореографічного відділу, 
керівника ансамблю сучасного танцю «Браво», за сумлінну працю, 



високі досягнення у педагогічній діяльності, у навчанні та 
вихованні юних талантів, переможців Всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів і фестивалів та з нагоди Всеукраїнського 
дня працівників культури та аматорів народного мистецтва;

- Семків-Ішутіну Наталію Ярославівну – викладача художнього 
відділу Стрийської дитячої школи мистецтв, голові ГО «Спілка 
творчих людей», за творче примноження краси рідного краю, 
збагачення духовного світу та з нагоди Всеукраїнського дня 
працівників культури та аматорів народного мистецтва;

- Бандеру Юрія - лауреата міжнародної мистецької премії імені С. 
Васильківського, члена Національної спілки художників України, 
за творче примноження краси рідного краю, збагачення духовного 
світу та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та 
аматорів народного мистецтва;

- Кіндратишин Зоряну - поетесу, письменницю, переможницю та 
лауреатку Всеукраїнського літературного конкурсу імені Леся 
Мартовича, за особистий внесок у культурний розвиток громади, 
активну творчу діяльність та з нагоди Всеукраїнського дня 
працівників культури та аматорів народного мистецтва;

- Боровницького Олексія Ігоровича – членаНаціональної спілки 
хореографів України, лауреата обласної премії в галузі культури, 
літератури, мистецтва, журналістики та архітектури, заслуженого 
діяча естрадного мистецтва, хореографа, керівника Народного 
ансамблю народного танцю «Стрияночка», за високий 
професіоналізм, активну концертну діяльність, участь у 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях, 
дослідження та популяризацію автентичних бойківських 
коломийок (2019-2021роки) та з нагоди Всеукраїнського дня 
працівників культури та аматорів народного мистецтва;

- Пучковську Софію Василівну – директора Народного дому 
с.Лотатники, за високий професіоналізм, активну концертну 
діяльність, особистий внесок у розвиток культурної сфери рідного 
краю та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та 
аматорів народного мистецтва;

- Павліва Володимира Івановича – директора Народного дому 
с.Братківці, за високий професіоналізм, активну концертну 
діяльність, особистий внесок у розвиток культурної сфери рідного 
краю та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та 
аматорів народного мистецтва.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Андрія Стасіва.

Міський голова                                                                  Олег КАНІВЕЦЬ


