КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 2 листопада 2021 року
Про затвердження Комплексної програми розвитку та функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя Конотопської міської
територіальної громади на 2022-2025 роки
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення української мови
як єдиної державної, фактору єдності та національної безпеки України, що
набуває особливого значення в умовах збройної агресії з боку Російської
Федерації,
міська рада в и р і ш и л а:
1.Затвердити Комплексну програму розвитку та функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя Конотопської міської
територіальної громади на 2022-2025 роки (далі Програма), що додається.
2.Призначити головним відповідальним виконавцем та розпорядником
коштів Програми відділ культури і туризму Конотопської міської ради
(начальник Шинкаренко О.В.).
3.Відділу культури і туризму Конотопської міської ради (начальник
Шинкаренко О.В.) спільно з фінансовим управлінням Конотопської міської
ради (начальник Кошевецька В.П.) обсяг фінансування Програми, за рахунок
бюджетних коштів, визначати щорічно, виходячи з фінансових можливостей
бюджету Конотопської міської територіальної громади на підставі
обґрунтованих розрахунків, поданих її виконавцями.
4.Організацію діяльності відповідального виконавця та розпорядника
коштів Програми покласти на першого заступника міського голови, заступників
міського голови, керуючого справами виконкому, відповідно
до
розподілу обов’язків.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та молоді, фізичної
культури та спорту, засобів масової інформації, соціального захисту населення,
праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства (голова Гребеник Т.В.).

6.Відділу культури і туризму Конотопської міської ради (начальник
Шинкаренко О.В.), у термін до 20 лютого року наступного за звітним, надати
постійній комісії міської ради з питань освіти, культури, духовності, сім’ї та
молоді, фізичної культури та спорту, засобів масової інформації, соціального
захисту населення, праці, охорони здоров’я, материнства і дитинства звіт про
хід виконання Програми.

Міський голова

Артем СЕМЕНІХІН

Додаток
до рішення міської ради
8 скликання (13 сесія)
від 2 листопада 2021 року

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ В УСІХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ
КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ НА 2022-2025 РОКИ

м. Конотоп – 2021

Паспорт
Комплексної програми розвитку та функціонування української мови
в усіх сферах суспільного життя Конотопської міської територіальної
громади на 2022-2025 роки
1. Ініціатор розроблення програми
2. Дата, номер та назва розпорядчого
документа про розроблення програми

3. Розробник програми
4. Співрозробники програми
5. Відповідальний виконавець
програми
6. Учасники програми

7. Термін реалізації програми
7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)
8. Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні програми:
9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми. Всього:
- Кошти бюджету Конотопської
міської територіальної громади:

- Кошти інших джерел:

Відділ культури і туризму
Конотопської міської ради
Доручення міського голови
від 11.10.2021 №17 «Про розробку
проєкту Комплексної програми
розвитку та функціонування
української мови в усіх сферах
суспільного життя Конотопської
міської територіальної громади на
2022-2025 роки»
Відділ культури і туризму
Конотопської міської ради
Відділ культури і туризму
Конотопської міської ради
Управління освіти Конотопської
міської ради, відділ міської ради
у справах молоді та спорту, відділ
міської ради по роботі з суб’єктами
підприємницької діяльності, сектор
міської ради з питань внутрішньої
політики, управління житловокомунального господарства
Конотопської міської ради
2022-2025 роки
бюджет Конотопської міської
територіальної громади
виходячи з фінансових можливостей
бюджету на підставі обґрунтованих
розрахунків, поданих виконавцями
програми
виходячи з фінансових можливостей
бюджету на підставі обґрунтованих
розрахунків, поданих виконавцями
програми
-

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Комплексна програма розвитку та функціонування української мови
в усіх сферах суспільного життя Конотопської міської територіальної громади
на 2022-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Декларації про
державний суверенітет України, Декларації прав національностей України,
Закону України «Про засади державної мовної політики», Європейської
культурної конвенції 1954 року та на виконання вимог статті 10 Конституції
України, яка гарантує всебічний розвиток та функціонування української мови
у різноманітних сферах суспільного життя.
Мова є найважливішим засобом людського спілкування та
інтелектуального розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною
і невичерпною скарбницею культурного надбання народу.
Утвердження і розвиток української мови, яка згідно з Конституцією
України є державною, – це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива
подальша розбудова Української держави. У Конотопській міській
територіальній громаді існує потреба в подальшій активізації цілеспрямованої
роботи щодо забезпечення належного використання державної мови в різних
сферах життя: освіті, культурі, спорті, рекламі, засобах масової інформації
тощо.
Отже, необхідно докласти зусиль для розширення меж функціонування
української мови, забезпечення її всебічного розвитку на території громади, як
консолідуючої сили громадянського суспільства. Послідовне вирішення мовних
питань, зміцнення державного статусу української мови передбачає стимулювання
процесу побудови заможної та демократичної держави.
Реалізація заходів Програми, які передбачають популяризацію
української мови, культури та історичної свідомості української нації через
найширший спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних
заходів, сприятиме розвитку та функціонуванню української мови.
Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися)
в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період
її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України.
2. Мета програми
Метою Програми є забезпечення додержання конституційних гарантій
і створення умов для всебічного розвитку і функціонування української мови як
державної в усіх сферах суспільного життя на всій території Конотопської
міської територіальної громади; розширення сфери вживання державної мови,
виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до неї у жителів громади;
визначення стратегічних пріоритетів та орієнтирів у подоланні деформацій
національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору;
забезпечення мовних прав громадян та єдності України; дотримання норм
законів України щодо забезпечення культурно-мовних прав громадян та

виконання зобов’язань України перед Радою Європи у відповідності до
Європейської культурної конвенції.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Державна мовна політика потребує постійного удосконалення
з урахуванням потреб і викликів, що стоять перед суспільством.
У зв'язку з цим актуалізувалися такі потреби:
- зміцнення державного статусу української мови на території громади,
вироблення дієвих механізмів її захисту та розвитку;
- забезпечення дотримання посадовими і службовими особами органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вимог закону щодо
обов’язковості використання державної мови під час виконання своїх
посадових обов’язків, недопущення її дискримінації;
- розробки та відкриття мережі курсів з вивчення української мови (в тому
числі дистанційних та онлайн-курсів);
- покращення якості викладання державної мови в закладах освіти,
сприяння вивченню української мови іноземцями;
- підтримки інновацій, нових знань та розвитку сучасних культурних
індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на
телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;
- запровадження освітніх відкритих електронних курсів з української
історії та культури;
- заохочення молоді до вивчення, навчання та спілкування українською
мовою, запровадження та реалізації відповідних проектів;
- створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на
одержання інформації українською мовою, в тому числі через засоби масової
інформації, рекламу, розширення україномовного інформаційного простору;
- збереження культурної спадщини як основи національної культури та
розширення доступу до неї громадян;
- підтримки культурного розмаїття, розвитку міжнародного культурного
співробітництва на території громади.
Отже, незважаючи на певні здобутки у розвитку і функціонуванні
української мови в різних сферах, у Конотопській міській територіальній
громаді існує потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо
забезпечення належного використання державної мови в різних сферах життя:
освіті, культурі, спорті, рекламі, засобах масової інформації тощо.
4. Ресурсне забезпечення програми
Забезпечення реалізації заходів Програми здійснюватиметься за рахунок
кошті бюджету Конотопської міської територіальної громади та джерел не
заборонених чинним законодавством України. Обсяг фінансування Програми,
за рахунок бюджетних коштів, буде визначатися щорічно, виходячи з

фінансових можливостей бюджету Конотопської міської територіальної
громади на підставі обґрунтованих розрахунків, поданих її виконавцями.
5. Строки виконання програми
Комплексна програма розвитку та функціонування української мови
в усіх сферах суспільного життя Конотопської міської територіальної громади
на 2022-2025 роки буде реалізовуватись протягом 2022-2025 років.
Програма не є довгостроковою, тому не поділяється на етапи.
6. Напрями діяльності, перелік завдань та заходів програми
Напрями діяльності, завдання та заходи наведені в додатку до програми.
7. Організація виконання та контроль за ходом виконання програми
Відділ культури і туризму Конотопської міської ради є головним
відповідальним виконавцем програми та здійснює, у термін до 20 лютого року
наступного за звітним, підготовку звіту про хід її виконання, та інформує про її
виконання постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, духовності,
сім’ї та молоді, фізичної культури та спорту, засобів масової інформації,
соціального захисту населення, праці, охорони здоров’я, материнства і
дитинства.

Міський голова

Артем СЕМЕНІХІН

6. Напрями діяльності та заходи щодо реалізації Комплексної програми розвитку та функціонування української мови
в усіх сферах суспільного життя Конотопської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

№
п/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Заходи і проекти Програми

Термін
виконання
заходу

Очікуваний результат
Відповідальні виконавці

Моніторингові дослідження та контроль за розвитком і функціонуванням української мови

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Моніторинг наявності необхідної,
доступної інформації у закладах
торгівлі про продукцію та види послуг
державною мовою
Поповнення бібліотечних фондів
закладів освіти методичними
посібниками й дидактичними
матеріалами для вчителів (викладачів)
української мови і літератури та інших
дисциплін (з урахуванням
упровадження «Нового українського
правопису»)
Забезпечення дотримання закладами
освіти усіх рівнів провадження
освітнього процесу українською
мовою
Виконання вимог нормативно-правових
актів щодо функціонування державної
мови під час проведення спортивномасових та культурно-масових заходів у
закладах освіти
Інформування надавачів послуг та
здійснення моніторингу щодо
дотримання ними норм законодавства
щодо використання державної мови

Протягом
2022-2025

Відділ міської ради по роботі з Забезпечення вимог
суб’єктами підприємницької чинного законодавства
діяльності
України про мову

Протягом
2022-2025

Управління освіти
Конотопської міської ради

Забезпечення вимог
чинного законодавства
України про мову

Протягом
2022-2025
років

Управління освіти
Конотопської міської ради

Протягом
2022-2025
років

Управління освіти
Конотопської міської ради,
відділ міської ради у справах
молоді та спорту

Підвищення рівня
інформованості
педагогічних працівників та
учнів
Забезпечення вимог
чинного законодавства
України про мову

Протягом
2022-2025
років

Відділу міської ради по роботі
з суб’єктами підприємницької
діяльності

Популяризація української
мови та культури

1.6

Проведення роз’яснювальної роботи
серед суб’єктів господарювання щодо
неухильного дотримання норм Закону
України
«Про
забезпечення
функціонування української мови як
державної»

Протягом
2022-2025
років

Відділу міської ради по роботі
з суб’єктами підприємницької
діяльності

Забезпечення вимог
чинного законодавства
України про мову

2.
Вільне володіння випускниками закладів освіти українською мовою
2.1.

Проведення в закладах освіти конкурсів
творчо-пошукових і науководослідницьких робіт із української мови
і літератури та інших видів мистецтва
(образотворчого, кіно, фото тощо) на
українську тематику

Протягом
2022-2025
років

Управління освіти
Конотопської міської ради

Виховання в учнів та
студентів патріотизму,
любові до рідного слова.
Охоплення конкурсами
учнівської та студентської
молоді

2.2.

Проведення на місцевому рівні
Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика та
Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка

Протягом
2022-2025
років

Управління освіти
Конотопської міської ради

2.3.

Проведення науково-практичних
конференцій, семінарів із питань
підвищення якості викладання
державною мовою в закладах освіти

Протягом
2022-2025
років

Управління освіти
Конотопської міської ради,
Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Конотопської міської ради

Вшанування творчої
спадщини Тараса
Григоровича Шевченка,
забезпечення всебічного
розвитку і функціонування
української мови в усіх
сферах суспільного життя,
піднесення престижу
української мови серед
молоді, стимулювання
учнівської та студентської
молоді до вивчення
української мови і
літератури
Підвищення рівня якості
викладання державною
мовою

2.4.

Проведення на курсах підвищення
кваліфікації заходів, спрямованих на
поглиблення знань із української мови

Протягом
2022-2025
років

2.5.

Проведення 9 листопада, у День
української писемності і мови, заходу
«Диктант національної єдності»

Протягом
2022-2025
років

2.6.

Проведення практичного інтенсиву для
учнів і педагогів «Мовленнєва
грамотність як індикатор успішного
випускника закладу освіти»
Проведення конференц-активу для
учнів і педагогів «Мовленнєва
грамотність у міжособистісній
комунікації»
Популяризація творчості письменників
рідного краю

Протягом
2022-2025
років

Сприяння поширенню тематичних
матеріалів, здійснення інформаційного
супроводу щодо проведених заходів
тощо на офіційному веб-сайті
Конотопської міської ради, у
соціальних мережах і засобах масової
інформації міста
Збільшення на місцевому телебаченні
частки програм щодо правил
застосування української мови,
біографічних та документальних
нарисів з історії краю та його видатних
постатей

Протягом
2022-2025
років

Сектор міської ради з питань
внутрішньої політики,
структурні підрозділи
виконавчого комітету
Конотопської міської ради

Підвищення рівня
інформованості населення з
питань функціонування та
розвитку української мови і
культури

Протягом
2022-2025
років

Сектор міської ради з питань
внутрішньої політики, відділ
культури і туризму
Конотопської міської ради

Підвищення рівня
інформованості населення з
питань функціонування та
розвитку української мови і
культури

2.7.

2.8.

3.
3.1

3.2

Протягом
2022-2025
років

Управління освіти
Конотопської міської ради,
Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Конотопської міської ради
Управління освіти
Конотопської міської ради,
відділ міської ради у справах
молоді та спорту
Управління освіти
Конотопської міської ради
Управління освіти
Конотопської міської ради

Протягом
2022-2025
років

Управління освіти
Конотопської міської ради,
відділ міської ради у справах
молоді та спорту, відділ
культури і туризму
Конотопської міської ради
Домінування української мови в інформаційному середовищі

Упровадження державної
мови в освітній процес

Виховання в учнів та
студентів патріотизму,
любові до рідного слова
Виховання в учнів та
студентів любові до
рідного слова
Підвищення рівня
інформованості
педагогічних працівників та
учнів
Підвищення рівня
інформованості
педагогічних працівників та
учнів

3.3

Підтримка громадських ініціатив
спрямованих на поширення та
популяризацію української мови

Протягом
2022-2025
років

Сектор міської ради з питань
внутрішньої політики, відділ
міської ради у справах молоді
та спорту

3.4

Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи серед
населення щодо важливості,
престижності вживання української
мови в публічній та приватній сферах

Протягом
2022-2025
років

3.5

Проведення кампанії популяризації
української мови серед дітей та молоді
як невід’ємної частини національнопатріотичного виховання

Протягом
2022-2025
років

Сектор міської ради з питань
внутрішньої політики, відділ
культури і туризму
Конотопської міської ради,
відділ міської ради у справах
молоді та спорту
Відділ міської ради у справах
молоді та спорту

3.7

Забезпечення подання на об’єктах
інформаційно-орієнтаційної системи
населених пунктів та територій (вуличні
вказівники, адресні покажчики, дорожні
знаки, інформаційні табло) інформації
українською мовою
Розміщення інформації спрямованої на
популяризацію української мови на
білбордах, лайтбоксах, інформаційних
стендах

Протягом
2022-2025
років

Управління житловокомунального господарства
Конотопської міської ради

Протягом
2022-2025
років

Сектор міської ради з питань
внутрішньої політики

3.8

Підвищення рівня
інформованості населення з
питань функціонування та
розвитку української мови і
культури
Підвищення рівня
інформованості населення з
питань функціонування та
розвитку української мови і
культури
Підвищення рівня
інформованості населення з
питань функціонування та
розвитку української мови і
культури
Підвищення рівня
інформованості населення з
питань функціонування та
розвитку української мови
Популяризація української
мови та культури

4.
Формування цілісного інформаційно-культурного простору
4.1

4.2

Надання підтримки та створення умов
для виробництва, поширення,
збереження культурного продукту,
виконаного українською мовою
Розробка українськомовних
продуктів − сценаріїв державних свят,
історичних дат та свят народнообрядового спрямування для
використання закладами культури

Протягом
2022-2025
років

Відділ культури і туризму
Конотопської міської ради

Популяризація української
мови та культури

Протягом
2022-2025
років

Відділ культури і туризму
Конотопської міської ради

Забезпечення вимог
чинного законодавства
України про мову

Постановки аматорськими театрами
українськомовних спектаклів за
творами українських або зарубіжних
авторів
Проведення в закладах культури
культурно-просвітницьких заходів,
спрямованих на популяризацію
української мови, культури та історії
України
Проведення заходів із залученням
молодих літераторів громади

Протягом
2022-2025
років

Відділ культури і туризму
Конотопської міської ради

Популяризація
української мови та
культури

Протягом
2022-2025
років

Відділ культури і туризму
Конотопської міської ради

Протягом
2022-2025
років

4.6

Розміщення на веб-ресурсах архівних
документів та матеріалів про культурну
спадщину Українського народу та
історію становлення держави

Протягом
2022-2025
років

Відділ культури і туризму
Конотопської міської ради,
відділ міської ради у справах
молоді та спорту
Відділ культури і туризму
Конотопської міської ради,
сектор міської ради з питань
внутрішньої політики

Підвищення рівня
інформованості населення з
питань функціонування та
розвитку української мови і
культури
Виховання
патріотизму, любові до
рідного слова

4.7

Експонування виставок з історії
українського державотворення, етапів
боротьби за відновлення державності

Протягом
2022-2025
років

4.3

4.4

4.5

Відділ культури і туризму
Конотопської міської ради

Підвищення рівня
інформованості населення
з питань функціонування
та розвитку української
мови і культури
Підвищення рівня
інформованості населення
з питань функціонування
та розвитку української
мови і культури

Зміцнення статусу української мови як державної

5.
5.1

Неухильне використання української
мови при проведенні конкурсів щодо
вступу на службу до органів місцевого
самоврядування

Протягом
2022-2025
років

5.2

Здійснення постійного контролю за
використанням української мови
працівниками органів місцевого
самоврядування в усній та писемній
формі (в т.ч офіційних інтернетресурсах) офіційно-ділового стилю
спілкування

Протягом
2022-2025
років

Відділ організаційної та
кадрової роботи міської ради,
структурні підрозділи
виконавчого комітету
Конотопської міської ради
Структурні підрозділи
виконавчого комітету
Конотопської міської ради

Забезпечення вимог
чинного законодавства
України про мову

Оволодіння офіційноділовим стилем сучасної
української літературної
мови, вимогами до
складання та оформлення
документів

5.3

5.4

Міський голова

Забезпечення підготовки вчителямипредметниками сюжетів про
українську мову та здійснення їх
онлайн-трансляції у соціальних
мережах
Розміщення промоційної інформації
щодо популяризації української мови у
місцевому громадському транспорті

Протягом
2022-2025
років
Протягом
2022-2025
років

Управління освіти
Конотопської міської ради,
відділ міської ради у справах
молоді та спорту
Управління економіки
Конотопської міської ради

Популяризація української
мови та культури

Популяризація української
мови та культури

Артем СЕМЕНІХІН

