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Про організацію роботи в музеях Стрийщини

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу з питань культури,
туризму, національностей та релігій Стрийської районної державної адміністрації
Л. Курилишин «Про

організацію роботи

в музеях

Стрийщини», Стрийська

районна рада відзначає, що відділом культури організовано роботу 12 громадських
музеїв відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу».

Кожний музей має свій досвід та методи роботи. В музеях розташовані
різнопланові історичні, мистецькі,етнографічні матеріали. Музеї відіграють важливу
роль у вихованні самоповаги і гідності, пошани до пам’яті національних Героїв,
сприяють глибшому пізнанню своєї історії, формують національну ідею.

Музей-садиба Степана Бандери (с. В. Задеревацька), Музей Національновизвольної боротьби ОУН-УПА (с. Кавсько), Музей Генерала-Хорунжого УПА,
Шефа Штабу УПА Олекси Гасина( с. Конюхів) фінансуються з районного бюджету,
а решта музеїв діють на громадських засадах, тому необхідно вести активнішу
роботу по залученню коштів меценатів і зміцнювати їх матеріально-технічну базу.

Виходячи із вищенаведеного,

у відповідності до Законів України «Про

культуру», «Про музеї та музейну справу» та, керуючись частиною 2 статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стрийська районна рада
в и р і ш и л а:

1. Доповідь начальника відділу з питань культури, туризму, національностей та
релігій Стрийської районної державної адміністрації Л. Курилишин «Про
організацію роботи в музеях Стрийщини» прийняти до відома.
2. Посилити в музеях інформаційно-просвітницьку, культурно-освітню роботу,
а саме:
- вдосконалювати музейну діяльність в роботі із освітніми установами,
громадськими організаціями;
- популяризувати новітні методи роботи;
- активніше рекламувати роботу музеїв в засобах масової інформації та
соціальних мережах;
- залучати до активної співпраці громади сіл;
- зміцнювати матеріальну базу, комп’ютеризацію музеїв;
- активніше залучати меценатів для фінансової підтримки громадських
музеїв.
3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань
освіти, науки, культури, туризму, духовності, культурної спадщини і
відродження української нації /А.Сергенюк/.
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