
ЗВІТ 

Про стан реалізації Програми розвитку і функціонування української мови у 

м.Запоріжжя за ІІ квартал 2018 року 

 

Основним пріоритетом реалізації даної Програми є галузь освіти.  

Відповідно до Програми департаментом освіти і науки Запорізької міської ради 

було видано наказ від 28.12.2016 № 821р «Про затвердження Плану заходів 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради щодо розвитку і 

функціонування української мови в навчальних закладах м. Запоріжжя на 2017-2020 

роки», яким затверджено відповідні заходи реалізації Програми з визначенням 

конкретних термінів та виконавців. 

З метою формування у майбутнього покоління високої громадянської 

свідомості сприяння національно-патріотичному розвиткові особистості, 

ідентифікації з державою, її історією, культурою та розвитком, 27 квітня 2018 року 

проведено церемонію нагородження переможців ІІ міського конкурсу відеороликів 

«З любов`ю до рідного краю»  за чотирма номінаціями: перша - «Любов до країни 

очима дитини», друга - «Я змінюю Україну на краще», третя - «Економіка зростання 

– підприємства - лідери», четверта - «Запоріжці, якими пишається рідне місто. У 

конкурсі взяли участь учні 40 закладів освіти міста, які підготували 70 відеоробіт. 

Учні отримали подарунки, кубки, сувеніри та призи. А також переможці мали змогу 

взяти участь в екскурсіях музеями Запоріжжя та на провідні телекомпанії міста, а 

саме: Комунальне підприємство «Муніципальна телевізійна мережа» та Запорізьку 

національну-телерадіокомпанію «ТВ-5»; 

11 травня 2018 року відбулась урочиста церемонія нагородження переможців та 

призерів ІІІ міського конкурсу шкільних газет та сайтів «Mediaschool – 2018» у 

презентаційному форматі учнівських прес-центрів міста з теми «Українська 

культурна спадщина м. Запоріжжя». Конкурс проводився з метою формування у 

майбутнього покоління високої громадянської свідомості, сприяння національно-

патріотичному розвиткові особистості, ідентифікації з державою, її історією, 

культурою та розвитком, забезпечення відкритості навчально-виховного процесу, 

розширення використання шкільних засобів масової інформації, формування 

інформаційного освітнього середовища шкільної освіти. 

З вітальним словом до учасників церемонії звернулися Еделєв В.Г, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та Вітковська Н.В., 

заступник директора департаменту – начальник управління з питань розвитку освіти 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. 

До участі у конкурсі були залучені шкільні редакції та куратори проектів, 

індивідуальні учасники-школярі. Конкурс проводився у наступних номінаціях: 

краще фото «Закарбована мить»; кращий друкований матеріал «Про Запоріжжя з 

любов`ю»; кращий блог «Діалог з історією»; краща газета «Від Олександрівська до 

Запоріжжя». У конкурсі взяли участь учні 85 закладів загальної середньої освіти 

міста, що представляли 92 творчі наробки. За результатами конкурсу було 

визначено 23 найкращі роботи, автори яких нагороджені як переможці та призери 

конкурсу. 

05 березня 2018 року відбувся Міський кастинг співведучих телепрограми 

«Говоримо українською» на базі Запорізької гімназії №28, з метою виявлення 

талановитих і обдарованих дітей; формування особистості, що має медійний 



потенціал; виховання любові до рідного українського слова та українських традицій; 

активізація розвитку та функціонування української мови; залучення фахівців до 

творчої співпраці з талановитими дітьми, надання їм професійної допомоги. У 

заході взяли участь учні закладів освіти міста, викладачі, представники 

комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа»: Великанов Д.Б., 

начальник комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа» та 

керівник телевізійної програми «Говоримо українською» Рибаченок К.В., ведуча 

телевізійної програми «Говоримо українською», Іванов Д.О., головний редактор 

інформаційного порталу «ШИП»; засоби масової інформації. Долучення дітей до 

зйомок у телевізійних програмах створює умови популяризації української мови 

серед учасників освітнього процесу, підтримки творчих форм залучення учнів до 

використання рідної мови через застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій. На разі відзнято 6 телепередач за участю переможців Кастингу, триває 

монтаж та редагування пілотних проектів; 

27-28 березня 2018 року відбувся Третій Міський форум соціальних ініціатив 

в освіті. Перший день (27.03.2018) Форуму було проведено у конференц-залі 

Виставкового комплексу «Козак-Палац», другий день (28.03.2018) - у Запорізькій 

державній інженерній академії. Міський форум соціальних ініціатив 2018 року 

проводився під патронатом мера м.Запоріжжя. У Форумі взяли особисту участь 

Еделєв В.Г. заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 

Погребняк Ю.В. директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради; 

Головко О.С. голова Ради Запорізької обласної федерації роботодавців, Президент 

ЗОСППР «Потенціал». Основні теми Форуму 2018 року: розкриття, збереження 

інтелектуального та інноваційного потенціалу учнів шляхом впровадження STEM-

освіти, реалізація Програми розвитку і функціонування української мови в 

м.Запоріжжя на 2016-2020 роки. Форум проводився з метою виховання любові до 

рідного українського слова та українських традицій, активізації розвитку та 

функціонування української мови; підтримки талановитих учнів та педагогів, 

соціально значущої, практико-орієнтованої науково-дослідницької діяльності 

обдарованої учнівської молоді; пошуку механізмів впровадження учнівських ідей та 

проектів. Учасниками  Форуму стали учні 9-11 класів, які є переможцями конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України; займаються 

проектною діяльністю в STEM-центрах та гуртках; вчителі та наукові керівники, 

представники підприємств різних форм власності, закладів вищої освіти, бізнесу та 

громадських організацій. Форум об’єднав на конкурсній основі 140 учасників: 80 

учнів-членів МАН, 40 освітян (вчителів, наукових керівників) та 20 партнерів – 

представників міської влади, підприємств, закладів вищої освіти, бізнесу та 

громадських організацій. Відповідно до Програми Форуму пройшли захисти 

наукових учнівських робіт, інтерв’ю для грантодавців, майстер-класи у STEM-

лабораторії «Кабінет Всесвіту», майстер-класи від Бізнес-інкубатора Запорізької 

інженерної академії щодо розробки власних стартапів, нетворкінги та інтерв’ю мас-

медіа. Форум завершився церемонією нагородження учасників дипломами, 

сертифікатами та подарунками від партнерів проекту; 

З метою проведення щорічного загальноміського конкурсу «Хортицький небокрай» 

на отримання грантів міського голови для закладів дошкільної освіти за напрямками 

«Мовні інновації», «Дитячий садок для малечі», «Сучасний український дитячий 

садок» проведено роботу згідно з календарними планами здійснення етапів проектів 



«Колискові України», «Bookпростір для малечі», «Прозоре чудо для малят 

допомагає розмовлять». На разі триває робота з впровадження проектів. 

З метою гідного відзначення загальноміського свята – Дня вишиванки «Ми - 

діти твої, Україно!» розроблено ряд тематичної соціальної реклами, яка розміщена 

на рекламних площинах м.Запоріжжя. Також, 18 травня 2018 року на базі 

позашкільного навчального закладу «Запорізький міський палац дитячої та 

юнацької творчості» відбувся Гала концерт ІІ Міського талант-шоу «Зірочки 

дошкілля». Талант-шоу проводилося з метою виявлення та підтримки талановитих 

дітей дошкільного віку м. Запоріжжя, створення умов для розвитку дитячої 

обдарованості; сприяння національно-патріотичному вихованню дітей, виховання 

любові до рідного краю, поваги до національних традицій; підвищення професійної 

майстерності педагогів, які реалізують варіативну частину змісту освіти у роботі з 

дошкільниками. Нагородження відбулося за наступними номінаціями: «Візерункові 

зірочки» («Образотворче мистецтво» – малювання); «Співочі зірочки» («Співи» – 

солісти, дуети, вокальні ансамблі); «Ритмічні зірочки» («Хореографія» – бальний, 

класичний, народний, естрадно-спортивний танець); «Акторські зірочки» («Виразне 

читання» – віршовані твори). З метою сприяння національно-патріотичному 

вихованню дітей, виховання любові до рідного краю, поваги до національних 

традицій 18 травня 2018 року відбувся міський флешмоб «Місто моє, ти для мене 

єдине…», присвячений Всеукраїнському дню Вишиванки на базі позашкільного 

навчального закладу «Запорізький міський палац дитячої та юнацької творчості». 

Представники учнівської громади  всіх  районів м. Запоріжжя, як сім чудес України, 

відкрили у своїх флешмобах скарбницю української пісні та традицій, українського 

слова й танцю. 

Нині у місті функціонують 72 україномовні школи, 36 російськомовних шкіл, 

8 шкіл з декількома мовами викладання. 

За період реалізації скоригованого Плану на 8,4% збільшився контингент 

учнів, які навчаються державною мовою. 

У 2017/2018 навчальному році 39022 учні навчалися українською мовою 

(61,3% від загальної кількості учнів); 24 767 учнів - російською мовою та мали змогу 

вивчати державну мову як предмет (38,9%); 4247 учнів (6,9%) навчалися у школах з 

декількома мовами викладання.  

Простежується позитивна динаміка збільшення кількості україномовних 

груп у закладах дошкільної освіти. У 2017-2018 навчальному році функціонувало 

890 україномовних груп (75% від загальної кількості дошкільних груп), які 

відвідували  20857 дітей (78% від загальної чисельності дітей в закладах дошкільної 

освіти усіх типів та форм власності). Кількість таких груп збільшилась у 2017-2018 

н.р. на 15. 

Проведений аналіз мережі гурткової роботи в закладах позашкільної освіти 

свідчить про те, що заняття в гуртках, групах, секціях переважно велися 

українською мовою. Так, у 2017 -2018 навчальному році кількість таких гуртків 

складала 400 (93%), в них дітей - 11339 (69,5%). 

 
 

Важливими заходами із реалізації Програми є заходи у галузі культури. 



В муніципальному театрі-лабораторії «Ві» та театру танцю налічується 45 вистав, з 

них 12 за творами українських авторів або у перекладі українською мовою що 

становить 27% від загальної кількості. 

 Одним із основних напрямків роботи комунального закладу «Кіноконцертний 

зал ім. О.Довженка» є популяризація вітчизняного кіно. Це провідний демонстратор 

у місті, який демонструє всі документальні та ігрові стрічки українського 

виробництва проводить прем’єрні та допрем’єрні покази українських фільмів, 

організовує прес-конференції та зустрічі з творчими та знімальними групами. За 

звітний період демонструвались такі фільми українського виробництва: «Свінгери», 

«Казка про грощі», фестиваль «Best Ua Shorts» ,«Іній», «Викрадена принцеса», 

«Сотка», «Ржака», «Сторожова застава», «Легенда Карпат», «Одеський підкидько». 

Фільми відвідали 4269  глядачів. 

 У 4 дитячих школах мистецтв та дитячій художній школі організовано кімнати 

декоративно-прикладного мистецтва, де представлено для широкого загалу зразки 

українських народних промислів. 

 Департаментом культури і туризму міської ради у рамках стратегії розвитку 

туризму «Сім на сім» створено сім промо-роліків, які транслюються українською 

мовою на місцевих телевізійних каналах та в інтернет-мережі: «Запоріжжя 

сакральне», «Запоріжжя індустріальне», «Запоріжжя історичне», «Запоріжжя 

подієве», «Запоріжжя природне», «Запоріжжя козацьке», «Запоріжжя панорамне». 

 З 2017 року ініційована департаментом культури і туризму міської ради 

програма «Культура – це модно!», що виходить на муніципальному каналі “Z”, 

транслюється виключно українською мовою. 

 У травні 2018 році Запорізьким муніципальним театром танцю було проведено 

виставу «Тіні забутих предків» за мотивами однойменного твору 

М.М.Коцюбинського. У театрі “Ві” відбулися прем’єри: вистава за твором 

французького драматурга Жана Ануя «L’orchestre (Оркестр)», переклад 

українською; вистава «Отвєтка@UA». 

 Усі загальноміські заходи проводяться українською мовою. Центром 

«Народний дім» розроблено методичні рекомендації з організації та проведення 

заходу, спрямованого на популяризацію «Говори серцем, українець!». 

У бібліотечних закладах міста проведені: народознавче свято «Україна гостинна»; 

бібліотечна оповідь «Пам'ять не вкриють сніги» (події Крут); народознавчий 

календар «Ой хто, хто зимові свята любить»; краєзнавча довідка «Окрилений 

любов’ю до рідного краю» (бібліографічний посібник до 110-річчя від дня 

народження В. Лісняка, наданий всім школам Хортицького району); літературна 

карусель «Скільки мов у світі» (до Міжнародного дня рідної мови); вечір-

присвячення «Голос української душі - по обидва боки океану» (до 65-річного 

ювілею Квітки Цісик, присвячено українській пісні); година пам’яті «Василь Лісняк: 

Співець Запорізького степу»; проект «Говоримо українською»; огляд літератури 

«Сузір’я книг українських авторів»; фольклорні посиденьки «Масляна до нас йде і 

млинці нам несе!»; історичне повідомлення «Забута Незалежність. За один рік до 

Соборності» (100 – річчя проголошення УНР); інформ-реліз «Центральна рада – 

революційний парламент України»; інформаційно-віртуальний вісник «Рейд 

безстрашних і їхня кров і любов»; калейдоскоп цікавих повідомлень «Різдво колядує 

добром під вікном»; мовний колаж «Живої мови чарування» (до Дня рідної мови); 

народознавче свято проводу зими «Гуляй, широка Масляно!»; поетично-музичний 



вечір «Поезії не змовкне джерело» (до Всесвітнього дня поезії); день рідної мови  

«Єдиний скарб у тебе – рідна мова»; сценарій різдвяного свята «Час доброти, 

милосердя та здійснення мрій»; сценарій народознавчого свята «Кутя свят вечора 

багата і на Різдво щаслива хата»; сценарій народознавчого свята «Масляна іде, 

красне сонечко веде». 

 У Запорізькій дитячій музичній школі проведено концерт-лекція про творчість 

запорізьких композиторів «Запорізька гармонія»; відкриття виставки робіт учнів 

«Моя родина у вишиванці». Організовано та проведено концерт до Дня вишиванки.  

До дня народження Шевченка проведено мистецьку акцію – «Шевченківські тижні». 

У рамках виконання програми, також проведено: концерт «Музичні мандрівки»; 

концерт до Дня Соборності України; концерт для бійців АТО до презентації фільму 

«МІФ», присвячений пам’яті Василя Сліпака; концерт до Дня пам’яті Героїв 

Небесної сотні; концерт до Дня рідної мови; концерт «Срібні переливи бандури» (в 

рамках секції бандури ММО); тематична лекція-концерт «Легенда української 

класики» до Дня народження М. Леонтовича; концерт до Дня Соборності «Соборна 

мати Україна – одна для всіх як оберіг»; свято-концерт до дня Соборності 

«Розквітай, моя ти Україно». 

 У комунальному закладі «Палац культури «Заводський» провведено «Дні 

рідної мови» (20.02 та 30.05 2018). 

 Комунальний заклад «Палац культури «Титан» провів низку заходів з 

популяризації мови: Різдвяний флєш-моб для мешканців міста; Народне свято «Нова 

Масляна з ПК «Титан»; Свято української пісні «Лунає пісня над Дніпром»; Свято 

до Дня сім’ї «Famili Day»; Звітний концерт Заслуженого жіночого народного хору 

«Калина». 

 Всі творчі колективи комунального закладу «Палац культури «Хортицький» 

впроваджують українську мову в концертних номерах різних видів мистецтв, 

використовують україномовний контент, а також музику до пісень, хореографічних 

номерів українських композиторів. Керівник театральної студії  «Карамелька» 

здійснює постановку уривків п’єс українських авторів. Ведення всіх заходів 

(тематичних концертів, вистав, молодіжних розважальних та ігрових програм) у 

закладі відбувається виключно українською мовою, а саме: звітні концерти 

колективів ПК «Хортицький»; День здоров’я на базі ЗСШ №40; районне свято весни 

та сонця «Квітневий квест»; театралізоване свято до Дня Перемоги над нацизмом 

«Травневе щастя Перемоги ні меж немає, ні кінця!...»; Свято вишиванки на базі 

ЗОШ №51 розважальні програми випускних вечорів дитячих садків та молодшої 

ланки ЗОШ району концерт колективів ПК «У світі зірок» звітний концерт творчих 

колективів «Хай буде дитинство щасливим!»; відкриття та робота кімнати 

відпочинку для дітей «Нескучайка»; конкурс малюнка на асфальті «Помаранчевий 

настрій»; еко-вікторина «Цей чарівний світ»; творчий конкурс «Запоріжжя – це 

Україна». 

 ПК «Орбіта» поставлено виставу «Магія снів»; 14 січня – виступ народного 

хору «Запорозькі козаки» у історичному комплексі «Запорізька Січ» о. Хортиця; 21 

січня – літературно музична зустріч до Дня Соборності України «Не гасне вогонь 

свободи та єдності»; 28 січня – літературний вечір до Дня пам’яті Героїв Крут та 

жертв Холокосту «Пам’ять оживляє»; 30 січня -  участь народної вокальної студії 

«Юність» в обласному уроці мужності «Ми пам’ятаємо» до 100-річчя бою під 

Крутами; 21 лютого – літературна зустріч до Дня рідної мови «Наша мова квітне 



трояндами»; 24 лютого – обласний фестиваль – конкурс патріотичної пісні та поезії 

«Україна – це ми», спільно з Запорізьким обласним Центром художньо-естетичного 

виховання творчості учнівської молоді Запорізької обласної ради; літературний 

вечір до Дня народження Т.Г.Шевченка, літературно-музичне об’єднання «Пошук». 

 У бібліотеках міста відбувся тематичний перегляд «Бути українцем -  бути 

свідомим»; флеш-моб «Чотири рядки незламності…» (до 80-річчя В. Стуса); 

книжкова виставка «Мово моя, калинова!» (до Дня рідної мови); книжкова виставка 

«З когорти лицарів пера» (поети та письменники Запорізького краю); презентація 

книги запорізької  поетеси Ольги Суслової «Химерний візерунок долі»; бесіда 

«Рідна мова – національний скарб України»; фотовернісаж С. Лаврова «Хортиця  - 

острів любові»; інформгодина «Мужня людина лагідної вдачі» (до 110- річчя з дня 

народження В.  Лісняка); презентація книжкової виставки «Гімн рідному місту» (з 

висвітлення творчості запорізьких письменників);сучасні Запорізькі письменники 

дітям (твори Г. Малик, С. Авдієнка). 

 Планується відзначення 175-ї річниці перебування Тараса Шевченка на о. 

Хортиця, інформаційно-просвітницькі та краєзнавчі заходи спільно із 

Всеукраїнським Товариством «Просвіта» ім.Тараса Шевченка; вечір-портрет «Такий 

я ніжний, такий тривожний» (до 120-річчя з Дня народження В. Сосюри); виховне 

заняття «Живі України і слава, і воля» (Гімн України); зустріч з художником і 

поетом Г. В. Мінаєвим: читання віршів українською мовою; вечір-спомин «Василь 

Лісняк – поет і людина» (до 110-річчя від дня народження); день письменника 

«Дзвінкі струни пам’яті» (зустріч з поетом Л. Т. Шупрановою); народознавча година 

«Секрети та міфи української вишивки» (з народною майстринею О. О. Сорокіною); 

зустріч з донькою письменника Василя Лісняка Ольгою Василівною; майстер-клас 

«Яскрава ідея» - зустріч з поетесою та майстринею Л.Гармаш; творча арт-зустріч з 

фотохудожником С. Лавровим «Запоріжжя в об’єктиві». 

 У Запорізькій музичній школі 14 лютого 2018 року проведено зустріч з 

письменником сучасності Григорієм Лютим (ЗДМШ № 3). Також відбулася творча 

зустріч з народною дитячо-юнацькою хоровою капелою «Журавлик» та виступ 

вокального ансамблю «Різдвяник» Кам’янець-Подільської дитячої хорової школи з 

музично-театральною постановою «З Різдвом Христовим!» (ЗДМШ № 4); участь у 

музично-літературній гумористичній зустрічі з запорізькими поетами Ольгою Ліщук 

та Михайлом Буряком (ЗДМШ № 4). 

 Важливою складовою реалізації Програми є робота комунальних засобів 

масової інформації у напрямку популяризації української мови серед жителів міста. 

 Дана Програма націлена на досягнення позитивної динаміки щодо збільшення 

україномовного продукту у місцевій пресі та на місцевих телеканалах. 

 

 Так, телеканал Z має 100% виробництва та виходу власних програм 

українською мовою. Це дає можливість популяризувати українську мову серед 

різних верств населення. 

 З метою підвищення культури мовлення, поновлення та розвитку мовних 

традицій, поширення знань щодо історії та сучасних змін, які відбулися в 

українській мові, виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до неї та 

національної свідомості у жителів міста, КП «Муніципальна телевізійна мережа» 

разом з департаментом освіти та науки міської ради у 2017 році розроблено дві 

передачі, а саме: 



- Інформаційно-пізнавальна програма «Говоримо українською», метою якої є 

закріплення знань з української мови, поширення лексичної різноманітності, 

вивчення мовних особливостей, повторення та опанування нововведень щодо 

чинного правопису української мови; 

- Телевізійно-освітній проект «Територія освітніх перспектив» - це за обсягом 

масштабніший проект ніж перший, спрямований на всебічне висвітлення процесів 

розвитку сучасної освіти в Запоріжжі.  Він знайомить глядача з новинками в сфері 

освітніх технологій та педагогічними традиціями, з сучасними тенденціями та 

перспективами розвитку освітньої галузі. Проект включає в себе різні підрубрики, 

основним завданням яких є висвітлення подій, які відбуваються у м. Запоріжжя, 

пов’язані з популяризацією рідної мови. Показ кращих освітніх практик серед дітей 

шкільного, дошкільного віку. Зокрема, це вивчення українських традицій, як у 

навчальних закладах так і у позашкільному житті, введення нових технологій в 

освітній системі та інновацій у вивченні мови. 

 У рамках реалізації Програми КП «Редакція газети «Запорозька Січ» здійснює 

цілу низку заходів. Щомісяця не менше двох шпальт видання відведені під рубрику 

«Рідне слово». Матеріали в ній формуються на українській мові. Також діє постійна 

рубрика «Острослов» (виходить 2 рази на місяць), у рамках якої позаштатні автори 

газети розміщують свої сатиричні вірші – в тому числі і на українській мові. 

 На сторінках газети постійно розміщуються інформаційні матеріали, що 

відображають сьогоденні події в регіоні, пов'язані з питаннями української мови та 

літератури, культури і мистецтва. 

 Запущено новий офіційний сайту міської влади, основним мовним модулем 

якого є україномовна версія сайту. 

 У цілому реалізація заходів Програми відіграє позитивну роль у розширенні 

сфери застосування української мови у місцевих, комунальних ЗМІ. 

 Запроваджено проведення українською мовою мітингів, урочистостей, 

скорбних заходів з нагоди відзначення державних свят та ювілейних дат. 

 Забезпечено продовження розміщення на постійній основі плакатів зовнішньої 

реклами із популяризації української мови серед жителів міста, наступного змісту: 

«Говорити українською – це модно. Будь в тренді»; «Говорити українською – це 

красиво. Будь цікавим»; «Говорити українською – це перспективно. Будь 

успішним». 

 КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» у ІІ кварталі 2018 року 

проводилась робота з операторами зовнішньої реклами та клієнтами, які 

розміщують рекламу на комунальних площинах щодо обов’язковості розміщення 

(дублювання) рекламних повідомлень державною мовою. 

 Районними адміністраціями постійно ведеться моніторинг рекламних засобів, 

проводяться візуальні дослідження щодо використання української мови  в системі 

комунальної власності м.Запоріжжя 

 Згідно міської цільової програми відзначення в м.Запоріжжя державних 

пам’ятних дат та історичних подій на 2018 рік планується проведення на міському 

рівні ювілеїв видатних діячів та постатей української культури. 

 

 Заходи із реалізації Програми були здійснені також у сфері громадського 

транспорту. 



Пунктами 2 та 8 додатку 1 Програми розвитку і функціонування української 

мови в м. Запоріжжя на 2016-2020 роки, затвердженої міською радою 30.11.2016 

№98, передбачено наступні заходи для управління з питань транспортного 

забезпечення та зв’язку міської ради: інвентаризація назв вулиць, площ, інформації 

на автомобільному транспорті загального користування у місті та забезпечення 

вживання державної мови (в усній і письмовій формі) у транспорті загального 

користування. 

Управлінням з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради 

було розпочато роботу з питання приведення у відповідність візуальну, зовнішню 

інформацію, трафарети тощо, з урахуванням перейменування вулиць, на українській 

мові.  

Програмою вдосконалення пасажирського транспорту в м. Запоріжжі на 2016 

рік, затвердженою рішенням міської ради від 30.06.2016 №39, в розділі 4 перебачено 

оголошення державно мовою назви зупинок та інформувати пасажирів щодо 

можливих пересадок на інші маршрути громадського транспорту. 

Рішенням виконавчого комітету від 25.10.2016 №658 «Про внесення змін до 

діючих договорів...» внесено зміни до договорів із автоперевізниками. Діючими 

договорами надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування, укладених між виконавчим комітетом міської ради та 

автопідприємствами, передбачається: «Забезпечити під час роботи на маршруті 

оголошення зупинок та, в разі необхідності, інформування пасажирів щодо 

можливих пересадок на інші маршрути громадського транспорту. Інформаційно-

довідкові матеріали (інструкції, оголошення, назви зупинок та схеми маршрутів, 

часовий регламент, тощо), які представлені у транспортному засобі, мають бути 

виконані державною мовою».  

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.06.2016 №316 «Про 

внесення змін до Переліку зупинок громадського автотранспорту та затвердження 

реєстру міських автобусних маршрутів загального користування» затверджено 

реєстр міських автобусних маршрутів загального користування, змінено назви 

зупинок. 

За інформацією підприємств, роботу проведено, трафарети приведено у 

належний вид. 

На нарадах із автопідприємствами обговорюється питання приведення 

візуальної та зовнішньої інформації у належний стан, на українській мові, з 

врахуванням «декомунізаційної політики».  

Також, рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.02.2017 №70 «Про 

затвердження переліку зупинок громадського транспорту на тролейбусних та 

трамвайних маршрутах в місті Запоріжжі» КПМЕТ «Запоріжелектротранс» 

організувано внесення змін до паспортів маршрутів. 

Всім автоперевізникам зазначається щодо належного виконання умов 

договорів, саме розміщення трафаретів автобусів на державній мові. Також, 

щомісячно проводяться наради щодо приведення у відповідність візуальну, 

зовнішню інформацію, трафарети тощо, з урахуванням перейменування вулиць, на 

українській мові.  

  



Одними із основних виконавців програми є органи виконавчої влади та 

службовці органів виконавчої влади, які під час виконання своїх службових 

обов’язків при спілкуванні використовуються державну мову. 

Так при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад у виконавчих 

органах Запорізької міської ради дотримується мовне законодавство. Відповідно до 

Наказу Головдержслужби від 29.12.2009 №406 «Про затвердження Типових 

професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого 

самоврядування» кандидати на заміщення вакантних посад повинні володіти 

українською мовою. Відповідно до Наказу Головдержслужби від 08.07.2011 №164 

іспит складається державною мовою.  

У виконавчих органах міської ради ведення діловодства здійснюється  

державною мовою.   

З метою поглиблення, удосконалення знань з української мови відділ 

організаційної та кадрової роботи виконкому міської ради забезпечує направлення 

на навчання посадових осіб місцевого самоврядування до Запорізького центру 

перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади 

органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та 

організацій відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації працівників 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих 

рад у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ та організацій на 2018 рік, затвердженого розпорядженням 

голови Запорізької обласної державної адміністрації від 15.12.2017 №703. 

Відповідно до тематичного плану навчань посадових осіб виконавчих органів 

Запорізької міської ради на 2018 у вересні заплановано навчання з теми: «Культура 

мовлення як складова адміністративної культури». 

Представниками департаменту надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва постійно ведеться роз’яснювальна робот з суб’єктами 

господарювання щодо необхідності домінування української мови у своїй діяльності 

та пропонується використовувати державну мову при наданні споживачам 

інформації про товари і послуги. 

Районними адміністраціями Запорізької міської ради у рамках виконання 

Програми проведено ряд заходів, зокрема: 

1) Проведено інвентаризацію назв вулиць, надано пропозиції до 

департаменту житлово-комунального господарства міської ради для подальшої 

роботи; 

2) Проводиться роз’яснювальна робота із суб’єктами господарювання 

щодо можливості присвоєння україномовних назв магазинам, приміщенням, 

об’єктам громадського харчування та ресторанного господарства; 

3) Працівники районних адміністрацій приймають участь у 

короткострокових семінарах підвищення кваліфікації з напрямку «Ділова українська 

мова». 


