
 
 
  

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(десята сесія восьмого скликання ) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 серпня 2021 року 
 
Про затвердження тексту звернення 

депутатів Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області до  Міністра культури та 

інформаційної політики України 

Олександра Ткаченка 

Розглянувши пропозицію депутата Віталія Крамаренка щодо 

звернення депутатів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області про передачу нагрудного службового знаку міського 

голови м. Лубни 1870 року Лубенському краєзнавчому музею імені Гната 

Яковича Стеллецького,  керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
 

міська рада вирішила: 
 

1. Затвердити текст звернення депутатів Лубенської міської ради до 

Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка 
(додається). 

2. Звернення депутатів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області направити до  Міністра культури та інформаційної 

політики України Олександра Ткаченка. 
3. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління 

культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Литовченко Ю.М.). 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з соціальної та гуманітарної 

політики. 
 

Лубенський міський голова              Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



Додаток до рішення Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області від                                          

18 серпня 2021 року  
 

Міністру культури та 

інформаційної політики України 
Олександру Ткаченку 
вул. Івана Франка,19  
м. Київ, 01601 

 
Звернення депутатів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області 
 

13 липня 2020 року на МАПП «Шегині» Галицької митниці Держмитслужби була 

виявлена та зупинена спроба незаконного вивезення за кордон нагрудного знаку міського 

голови м. Лубни 1870 року. 
 Виявлений предмет було вилучено (акт митного огляду № UA 

209040/2020/023335 від 13.07.20р.) та у відповідності до листа Галицької митниці №7.4-1-
28-03/14/23396 від 11.09.20р. передано для проведення експертизи у Львівський 

історичний музей. 
Висновком державної експертизи, який надійшов з листом Львівського 

історичного музею №174 від 23.10.20р., встановлено, що  нагрудний службовий знак 

міського голови м. Лубни від 16 червня 1870 року - становить історичну та культурну 

цінність.  
Постановою Галицького районного суду м. Львова від 04 лютого 2021 року 

вказаний нагрудний знак було конфісковано на користь держави. 
 За попередньою інформацією Галицької митниці Держмитслужби нагрудний 

службовий знак передано до Міністерства культури та інформаційної політики України. 
  Культурну спадщина України протягом своєї багатовікової непростої історії 

зазнала величезних культурних втрат, тому вважаємо своїм обов’язком вжити всіх 

передбачених нормативними актами нашої держави заходів, спрямованих на повернення 

вищевказаного предмету на територію, де він має надзвичайно духовне  та історичне 

значення.  
 Депутати Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

просять Міністрство культури та інформаційної політики України та особисто пана 

міністра сприяти передачі нагрудного службового знаку міського голови м. Лубни 1870 

року підпорядкованому Управлінню культури і мистецтв виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області музейному закладу, а 

саме Лубенському краєзнавчому музею імені Гната Яковича Стеллецького.  
 Маємо надію, що дана річ вже найближчим часом стане окрасою музейної колекції 

нашого тисячолітнього міста.  
 Контактна особа для обговорення деталей даного питання – директор Лубенського 

краєзнавчого музею імені Гната Яковича Стеллецького, Віктор Михайлович Верещака, 
тел.: 099–267–18–03. 
 
Секретар Лубенської міської ради                 Маргарита КОМАРОВА 



 
ДЕПУТАТ  ЛУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
      КРАМАРЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

        
вул. П. Лубенського, 47, м. Лубни , 37500      kramaren_co@ukr.net      тел. 095-319-00-36 

     вих. №97 від  «06»  серпня  2021 року 
 
 

Лубенському міському голові 
Грицаєнку О.П. 
вул. Я. Мудрого, 33 
м. Лубни 
37500 

Про включення питання до 

порядку денного  
 

13 липня 2020 року на МАПП «Шегині» Галицької митниці Держмитслужбою 
була виявлена та зупинена спроба незаконного вивезення за кордон нагрудного знаку 

міського голови м. Лубни 1870 року. 
Постановою Галицького районного суду м. Львова від 04 лютого 2021 року 

вказаний нагрудний знак було конфісковано на користь держави з наступною передачею 

Міністрству культури та інформаційної політики України. 
Вважаю, що вказаний предмет має значну історичну і культурну цінність для 

нашої громади, а тому,  керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», прошу включити до порядку денного чергової десятої сесії восьмого скликання 
питання «Про затвердження тексту звернення депутатів Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області до  Міністра культури та інформаційної політики 

України Олександра Ткаченка» 
Проект рішення, текст звернення - додається 
  
 

З повагою,  
Депутат Лубенської міської ради 
Лубенського району     Віталій КРАМАРЕНКО 

 
 
 
 


