
   

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
( п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

 17 лютого  2022 року  

 

Про  встановлення 

меморіальної дошки Самоленку В.І.  

 

Розглянувши подання комісії з питань найменування та перейменування 

елементів  середовища та інфраструктури Лубенської територіальної громади, 

увічнення пам’яті осіб та подій, з метою увічнення пам’яті Самоленка 

Володимира  Івановича, який з 1976 по 1984 рік здобував освіту в Лубенській 

середній школі №3 і загинув під час бойових дій у зоні АТО 12 лютого 2015 

року, відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» та  ст. 

25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

                                                  міська рада вирішила: 

 

1. Встановити на фасаді Лубенської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 3 по вул.  Олександрівській, 8/2 меморіальну дошку Самоленку Володимиру 

Івановичу, який з 1976 по 1984 рік здобував освіту в Лубенській середній школі 

№3 і загинув під час бойових дій у зоні АТО  12 лютого  2015 року. 

          2. Адміністрації Лубенської загальноосвітньої школи I-III ступенів              

№ 3 (директор Кобилянська Т.В.) придбати меморіальну дошку для подальшого 

встановлення. 

           3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області  (начальник Романенко Т.О.) 

передбачити кошти для виконання цього рішення.                      

          4. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради        

Шмонденка А.Г., начальника Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради Костенка М.В. та директора Лубенської загальноосвітньої школи                    

I-III ступенів № 3 Кобилянську Т.В. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

Діденка О.Г. та постійну депутатську комісію з соціальної та гуманітарної 

політики, освіти та науки. 

 

Лубенський міський голова                                                                   Олександр ГРИЦАЄНКО 



 

 

П О Г О Д Ж Е Н О 

 

 

Секретар міської ради                                                  Маргарита КОМАРОВА 

 

Голова постійної депутатської комісії                        Роман СЕНДЗЮК 

з питань планування бюджету та фінансів  

 

Голова постійної депутатської комісії 

з соціальної та гуманітарної політики,                        Сергій МИСНИК 

освіти та науки 

 

Заступник міського голови з питань діяльності             

виконавчих органів ради                                               Олександр ДІДЕНКО 

 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області                      Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ 

 

Начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області                     Тамара РОМАНЕНКО 

 

Головний спеціаліст  відділу містобудування 

та архітектури виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області                     Володимир ПАРІСТИЙ 

 

Начальник відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та ОСН 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області                     Наталія УВАРОВА 

 

 

 

 

 

 
Тамара Дяченко, 72-112 



                                             Пояснювальна записка  

                         до проєкту рішення п’ятнадцятої чергової сесії 

     Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

                           восьмого скликання від 17.02.2022 року 

               «Про встановлення меморіальної дошки Самоленку В.І.» 

 

           Цей проєкт рішення подано на розгляд сесії  комісією  з питань 

найменування та перейменування елементів  середовища та інфраструктури 

Лубенської територіальної громади, увічнення пам’яті осіб та подій, з метою 

увічнення пам’яті Самоленка Володимира  Івановича, який з 1976 по 1984 рік 

здобував освіту в Лубенській середній школі №3 і загинув під час бойових дій   

в зоні АТО 12 лютого 2015 року. До Лубенської міської ради подання про 

увічнення пам’яті В.І.Самоленка в його рідному місті надійшло від 

командування військової частини 3027 Національної гвардії України. 

Володимир Самоленко народився 31 грудня 1968 року в Лубнах, з 1976 по 1984 

рік навчався в Лубенській середній школі №3. У 1990-х роках служив за 

контрактом у окремій бригаді з охорони дипломатичних представництв і 

консульських установ іноземних держав в Україні Національної гвардії 

України. З травня 2014 р. проходив службу у військовому резерві НГУ  на 

посаді стрільця-гранатометника батальйону спеціального призначення 

«Донбас». Під час боїв за Іловайськ, рятуючи з-під обстрілу вантажівку з 

боєприпасами, дістав осколкове поранення в руку, після лікування повернувся 

до підрозділу. Загинув 12 лютого 2015 р. під час проведення «зачистки» 

територій від залишків незаконних збройних формувань в селі Логвинове 

Бахмутського району Донецької області, що розташоване на трасі Дебальцеве-

Артемівськ. 

         Похований у Києві на Берковецькому цвинтарі. Посмертно нагороджений 

«Іловайським хрестом» та орденом «За мужність» ІІІ ступеня. 

 

Заступник Лубенського міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради,  

голова комісії  з питань найменування   

та перейменування елементів  середовища                            Олександр ДІДЕНКО 

 та інфраструктури Лубенської територіальної 

 громади, увічнення пам’яті осіб та подій 
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