
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження звіту про виконання «Програми розвитку і функціонування 
української мови в м. Запоріжжя на 2016-2020 роки» (зі змінами) за 2018 рік 
 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради               

від 23.01.2013 №8 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та 

виконання міських цільових програм» (зі змінами), виконавчий комітет 

Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити звіт про виконання «Програми розвитку і функціонування 

української мови в м. Запоріжжя на 2016-2020 роки» (зі змінами) за 2018 рік 

(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. 

 

 

Міський голова        В.В. Буряк 

 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

«Про затвердження звіту про виконання «Програми розвитку і функціонування 
української мови в м. Запоріжжя на 2016-2020 роки» (зі змінами) за 2018 рік» 
 

 

З метою створення належних умов для зміцнення державотворчої функції 

української мови, розвитку і поширення сфери її функціонування, виховання 

шанобливого ставлення до державної мови, формування  патріотизму та 

подальшого розвитку духовної культури  Запорізькою міською радою було 

прийнято рішення від 30.11.2016 № 98 «Про Програму розвитку і 

функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016-2020 роки». 

Відповідно до пункту 2 рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 30.11.2016 № 98 «Про Програму розвитку і функціонування 

української мови в м. Запоріжжя на 2016-2020 роки» керівниками органів 

виконавчої ради, головами районних адміністрацій Запорізької міської ради по 

районах вживаються заходи щодо реалізації Програми  та щорічне 

інформування міської ради про її виконання. 

Згідно з пунктом 6.2. рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 23.01.2013 №8 «Про затвердження Порядку розроблення, 

затвердження та виконання міських цільових програм» департаментом освіти і 

науки Запорізької міської ради та департаментом культури і туризму 

Запорізької міської ради проведено аналіз і комплексну оцінку результатів 

виконання завдань та заходів програми, цільового використання коштів та 

підготовлено звіт про хід виконання «Програми розвитку і функціонування 

української мови в м. Запоріжжя на 2016-2020 роки» (зі змінами) за 2018 рік. 

При затвердженому обсязі фінансування програми на 2018 рік за рахунок 

бюджету міста в сумі 277,608 тис. грн виконання склало 257,717 тис. грн або 

92,8%. 

Відхилення в освоєнні коштів виникло за результатами фактично 

укладених договорів на закупівлю товарів і послуг. 

 

 
Директор департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради      Ю.В. Погребняк 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого 
комітету міської ради 
_________ № __________ 

Звіт 

про виконання «Програми розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016-2020 роки» (зі змінами) 

за 2018 рік 

 

Мета програми: створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, 

виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян України; створення оптимальних умов 

для реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української мови в м. Запоріжжя, розширення сфери 

вживання державної мови, виховання любові, поваги до неї в жителів міста, визначення стратегічних пріоритетів і 

орієнтирів у подоланні деформації національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору, зміни в місті 

інформаційного середовища на користь державної мови. 

 
Головний 

розпорядник 
бюджетних коштів, 

виконавці/ 
Найменування 

завдання 
 

Найменування 
заходу/ 

Найменування 
показників 

виконання завдання 

Джерела 
фінансування 

(бюджет міста, 
державний, 

обласний бюджети, 
інші) 

Одиниця 
виміру 

Передбачено 
програмою 

Виконано Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 
Департамент освіти і 

науки Запорізької 
міської ради 

      

Завдання 2 
Підвищення культури 
мовлення мешканців 

міста 

Захід 9. Організація 
конкурсу тематичних 

відеороликів серед 
учнів закладів 

загальної середньої 
освіти та закладів 

професійної 
(професійно-

технічної) освіти 

Бюджет міста 
 

тис. грн 19,500 16,116 3,384 



2 
 

м. Запоріжжя. 
Подальше 

використання 
найкращих 

відеороликів під час 
проведення 

навчальних занять 
або виховних заходів. 

 Захід 11. Організація 
та проведення ІІІ 

Міського конкурсу  
шкільних газет та 

сайтів «Mediaschool». 
Презентація роботи 

учнівських ЗМІ з 
теми «Українська 

культурна спадщина 
Запоріжжя». 

Бюджет міста тис. грн 6,999 5,499 1,500 

 Захід 15. 
Запровадження 

циклу телепередач 
«Говоримо 

українською» 
на КП «МТМ» 
телеканалі Z. 

Бюджет міста тис. грн 24,654 24,654 0 

Разом витрати за 
завданням 2 

  тис. грн 51,153 46,269 4,884 

 Найменування 
показників 

виконання завдання 

     

 Кількість конкурсів 

 
Кількість 

телепередач 
 

 од. 
 
 

од. 

2 
 
 

12 

2 
 
 

12 

0 
 
 
0 

Завдання 3 
Доступ учнівської та 
студентської  молоді 

до якісної мовної 

Захід 8 Забезпечення 
функціонування в 
кожному закладі 

освіти м. Запоріжжя 

Бюджет міста тис. грн 10,0 10,0 0 



3 
 

освіти музею, кімнати чи 
куточка 

українознавчого 
спрямування. 

Проведення міського 
конкурсу 

українознавчих та 
народознавчих музеїв 

закладів освіти 
м. Запоріжжя. 

 Захід 10 Проведення 
конкурсу української 
поезії та авторської 

пісні «Хортицькі 
дзвони» 

ім. М. Брацило. 

Бюджет міста тис. грн 21,085 21,085 0 

 Захід 11. 
Загальноміське свято 

до Дня вишиванки 
«Ми - діти твої, 

Україно!». 

Бюджет міста тис. грн 16,370 14,528 1,842 

 Захід 13. Організація 
міської школи 

філологічних наук. 
Виготовлення 

науково-методичного 
посібника з 

матеріалами роботи. 

Бюджет міста тис. грн 8,000 8,000 0 

 Захід 14. Організація 
проекту 

«Управлінська сотня 
кадрового резерву». 

Забезпечення 
підготовки фахівців з 
тематичного напряму 

«Культура 
українського 

фахового 
мовлення». 

 

Бюджет міста тис. грн 4,000 4,000 0 
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 Захід 15. Проведення 
для обдарованої 

учнівської молоді 
міста ІІІ Міського 

форуму соціальних 
ініціатив за 
тематичним 
напрямом 

«Українська мова і 
література». 

Бюджет міста тис. грн 12,000 8,900 3,100 

 Захід 17. 
Запровадження 

щорічного 
загальноміського 

конкурсу 
«Хортицький 
небокрай» на 

отримання грантів 
міського голови у 
галузі дошкільної 

освіти за напрямками 
«Мовні інновації», 

«Дитячий садок для 
малечі. Всі ми 

рівні»,«Сучасний 
український дитячий 

садок». 

Бюджет міста тис. грн 35,000 35,000 0 

Департамент культури 
і туризму Запорізької 

міської ради 

      

Завдання 3 
Доступ учнівської та 
студентської молоді 

до якісної мовної 
освіти 

Захід 19. Оновлення 
та модернізація 

матеріально-
технічної бази шкіл 

естетичного 
виховання з метою 

популяризації 
української музики 

та пісні. 

Бюджет міста тис. грн 0 0 0 

 Захід 21. Проект «Дні Бюджет міста тис. грн 120,000 109,935 10,065 
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українського читання 
в м. Запоріжжя» 

Разом витрати за завданням 3 

 

тис. грн 226,455 211,448 15,007 

 Найменування 
показників 

виконання завдання 

     

 Кількість конкурсів 
 

Кількість вітрин 
 

Кількість міських 
заходів 

 
Замовлення видання 

 
Кількість проектів 

 
Кількість форумів 

 
Гранти 

 
Кількість аудіо-, 
відеотехніки та 

музичних 
інструментів 

 
Кількість придбаних 
книжкових видань  

 од. 
 

од. 
 
 

од. 
 

шт. 
 

од. 
 

од. 
 

од. 
 
 

од. 
 
 
 

екз. 

2 
 

10 
 
 
1 

 
100 

 
1 

 
1 
 
3 
 
 
9 
 
 
 

1105 

2 
 
6 
 
 
1 

 
100 

 
1 

 
1 
 
3 
 
 
0 
 
 
 

1078 

0 
 
4 
 
 
0 

 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
 
 
9 
 
 
 

27 

Разом витрати за програмою тис. грн 277,608 257,717 19,891 
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Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою 

Відхилення в освоєнні коштів виникло за результатами фактично укладених договорів на закупівлю товарів і 

послуг. 

 

 
Директор департаменту освіти  
і науки міської ради              Ю.В. Погребняк 
 

 
Керуючий справами виконкому ради           Р.А. Омельянович 
 


