
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 31.10.2018                № 148                            

  
 

Про створення оргкомітету з питань підготовки до відзначення  в 2019 році 

100-річчя з дня народження Тура Василя Захаровича 

 
 

Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою підготовки до відзначення  в 
2019 році 100-річчя з дня народження Тура Василя Захаровича, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

 
 

 1. Створити оргкомітет з питань  підготовки до відзначення  в 2019 році 
100-річчя з дня народження Тура Василя Захаровича  у складі що додається. 
 
 2. Оргкомітету підготувати пропозиції щодо переліку заходів з 
відзначення  в  2019 році 100-річчя з дня народження Тура Василя 
Захаровича. 
 

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

 
 
 
Міський голова               А.П. Глущенко 
 
        
 
 

 

 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
міської ради 
від 31.10.2018 
№ 148 

 
Склад оргкомітету 

з питань   підготовки до відзначення  в 2019 році 100-річчя з дня народження 
Тура Василя Захаровича  

 
Лєсніченко Олександр 
Вадимович 

− заступник міського голови, голова 
оргкомітету; 

 
Коваль Лариса Василівна  
 
 
 
 
Бондаренко Юлія 
Олександрівна  
 

 
− керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради, заступник голови 
оргкомітету;  

 
− начальник відділу з питань діловодства 

та контролю - секретаріату ради та 
виконавчого комітет Татарбунарської 
міської ради, секретар оргкомітету; 

 
Члени оргкомітету: 

Даскалєску Ольга 
Євдокимівна 

− керівник Управління  майном 
комунальної власності та забезпечення 
благоустрою у місті Татарбунарської 
міської ради;  

 
Лютикова Любов 
Семенівна 
 
 
 

− начальник  відділу головний бухгалтер 
відділу бухгалтерського обліку 
виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради;  

Олійник Галина 
Гаврилівна 
 

− головний спеціаліст відділу з питань 
діловодства та контролю - секретаріату 
ради та виконавчого комітет 



Татарбунарської міської ради; 

Судак  Ігор Анатолійович − завідувач КУ стадіон «Колос»; 

Федоров Андрій 
Порфирійович 

− завідувач КУ «Міський шахово-
шашковий клуб ім. Максимчука В.М.» 

Чумаченко  Борис 
Миколайович 

− член виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради; 

 − представник ради 
сільгосптоваровиробників 
Татарбунарської району ( за згодою); 

 − представник  ТОВ ім. В.З. Тура (за 
згодо); 

 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету          Л.В. Коваль 
 

 


