ПРОЕКТ
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XV сесія VІІ демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від “___” жовтня 2017 року

Про

участь

відділу

№ _____

культури

м. Стрий

у

Програмах на надання грантів для
реалізації

проектів

за

різними

напрямками впродовж останніх 2 років
Заслухавши та обговоривши доповідь керівника відділу з питань культури,
туризму, охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей
та релігій Стрийської районної державної адміністрації Л. Курилишин “Про
участь відділу культури у Програмах на надання грантів для реалізації проектів
за різними напрямками впродовж останніх 2 років”, Стрийська районна рада
відзначає, що вперше у 2017 році

всі програми і заходи в галузі культури

об’єднані в Комплексну програму розвитку культури Львівщини на 2017 рік, яка
передбачає п’ять основних компонентів:
-

підтримка Народних домів;

-

поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів;

-

підтримка музеїв області;

-

підтримка мистецьких шкіл;

-

популяризація української мови та культури, історичної свідомості

громадян в Україні та за кордоном.
З обласного бюджету отримано – 210 тис. грн , в тому числі Грабовецька
об’єднана територіальна громада – 50 тис. грн.
Участь відділу культури у Програмах на надання грантів для реалізації
проектів в 2016 році:

 п’ять Народних домів виграли обласний конкурс мікропроектів місцевого
розвитку Народних домів на суму – 345.018 тис. грн.;
 шість закладів культури перемогли у обласному конкурсі «На кращу
установу культури» на суму – 140 тис. грн.;
 до бібліотечних фондів надійшло 5628 примірників книг на суму
168.633 тис. грн.
Протягом

2016 року відділом культури отримано і освоєно кошти

з

реалізації програм і проектів в сумі 653.651 тис. грн.
Впродовж 2016-2017 років відділом культури отримано і освоєно кошти в
сумі 1.532.680 грн.
Відповідно у 2017 році:
 вісім Народних домів

стали переможцями в обласному конкурсі

мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017рік, на суму

-

1.144.671 грн.;
 поповнення бібліотечних фондів станом на вересень місяць 2017 року
надійшло 4.076 примірників книг на суму 219.166 тис. грн.
Станом на вересень місяць 2017 року відділом культури отримано і
освоєно кошти з реалізації програм і проектів в сумі 1.364.047 грн.
Виходячи із вищенаведеного, у відповідності до Законів України “Про
культуру”, “Про позашкільну освіту”, керуючись частиною 2 статті 43 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Стрийська районна рада:
в и р і ш и л а:
1.

Участь відділу культури у Програмах на надання грантів для

реалізації проектів за різними напрямками впродовж останніх двох років визнати
________________.
2.

Відділу

культури,

туризму,

охорони

культурної

спадщини,

культурних цінностей, національностей та релігій Стрийської районної
державної адміністрації /Л.Курилишин/ та його структурним підрозділам:
2.1. Координувати

зусилля

органів

місцевого

самоврядування,

працівників культури Стрийщини та громад сіл у написанні мікропроектів
місцевого розвитку у Львівській області.

2.2. Моніторити технічний і матеріальний стан

закладів культури

Стрийщини і визначити пріоритетними проекти місцевого розвитку.
2.3. Брати участь у навчаннях щодо

підвищення професійного рівня

працівників відділу культури Стрийської районної державної адміністрації, які
займаються питаннями проектів та програм.
2.4. Продовжити практику участі відділу культури у Програмах щодо
надання грантів для реалізації проектів за різними напрямками.
2.5. З органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади,
організаціями-партнерами, громадськими організаціями створити

громадську

проектно-консультативну раду.
3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань
освіти,

науки,

культури,

туризму,

духовності,

культурної

спадщини

і

відродження української нації /А. Сергенюк/.

Голова районної ради

Роман

Козак

