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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 листопада 2009 р. № 1394-р 
Київ 

 
Про заходи щодо відзначення  

90-річчя від дня народження Миколи Лукаша 
  
1. Утворити Організаційний комітет з відзначення 90-річчя від дня народження 
Миколи Лукаша у складі згідно з додатком. Надати голові Організаційного 
комітету право вносити у разі потреби зміни до його складу. 
 
2. Затвердити план заходів з відзначення 90-річчя від дня народження Миколи 
Лукаша, що додається. 
 
3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади 
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у 
межах відповідних бюджетних призначень та за рахунок інших джерел. 
 
 Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 11 листопада 2009 р. № 1394-р 
 

ПЛАН 
заходів з відзначення 90-річчя 

від дня народження Миколи Лукаша 
 
1. Провести у м. Києві літературно-мистецький вечір, присвячений діяльності 
видатного діяча української культури, перекладача і лексикографа Миколи 



Лукаша, просвітницькі та культурно-мистецькі заходи у населених пунктах, 
пов’язаних з його життям і діяльністю. 

МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та евастопольська міські держадміністрації. 

Грудень 2009 року. 
 
2. Забезпечити організацію та проведення: 
тематичної документально-наукової виставки, присвяченої життю і діяльності 
Миколи Лукаша. 

Держкомархів, Національна академія наук,  
Сумська облдержадміністрація. 

IV квартал 2009 року; 
 
у Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці літературного вечора та 
тематичного перегляду літератури, присвячених життю і діяльності Миколи 
Лукаша. 

Сумська облдержадміністрація, МКТ,  
МОН, Національна академія наук. 

IV квартал 2009 року; 
 
у Державному музеї книги і друкарства України творчого вечора-зустрічі, 
присвяченого 90-річчю від дня народження Миколи Лукаша. 

Київська міськдержадміністрація, МКТ,  
МОН, Національна академія наук. 

Грудень 2009 року; 
 
у закладах культури експозицій, книжкових виставок, пов’язаних з життям і 
діяльністю Миколи Лукаша. 

МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

IV квартал 2009 року; 
 
 у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах та закладах культури 
конференцій, семінарів і засідань за круглим столом, присвячених Миколі 
Лукашу. 

МОН, МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації. 

IV квартал 2009 року. 
 
3. Забезпечити вивчення у навчальних закладах літературної та перекладацької 
спадщини Миколи Лукаша. 

МОН, МКТ, Національна академія наук. 
Постійно. 

 



4. Опрацювати питання щодо присвоєння Сумській обласній універсальній 
науковій бібліотеці імені Миколи Лукаша. 

Сумська облдержадміністрація, МКТ. 
2009—2010 роки. 

 
5. Організувати упорядження території в районі вул. Фурманова, де проживав 
Микола Лукаш, та вул. Миколи Лукаша у м. Кролевці Сумської області. 

Сумська облдержадміністрація. 
IV квартал 2009 року. 

 
6. Забезпечити: 
підготовку та видання повного зібрання перекладів, книги спогадів про життя і 
діяльність, словника лексичних раритетів Миколи Лукаша, лексичної 
картотеки, книги Б. І. Чернякова “Микола Лукаш. Бібліографічний покажчик 
1953—2005” та присвяченої Миколі Лукашу книги “Вінок Лукашеві”. 

Національна академія наук, Держкомтелерадіо. 
2009—2010 роки; 

 
опублікування статей про Миколу Лукаша у наукових збірниках та науковому 
журналі “Слово і час”. 

Національна академія наук. 
IV квартал 2009 року; 

 
видання книги Л. В. Череватенка “Наш Лукаш” за рахунок коштів, 
передбачених у Державному бюджеті України на 2009 рік за програмою 
“Українська книга”. 

Держкомтелерадіо. 
2009—2010 роки; 

 
широке висвітлення у засобах масової інформації заходів з відзначення 90-
річчя від дня народження Миколи Лукаша. 

Держкомтелерадіо. 
IV квартал 2009 року. 

 
7. Доручити закордонним дипломатичним установам України поінформувати 
українські громади в країнах акредитації про творчість Миколи Лукаша та про 
відзначення його ювілею в Україні. 

МЗС, Національна академія наук. 
Грудень 2009 року. 

 
 
Надіслав Б. І. Черняков 24.11.2009. 


