
ЗВІТ 

Про стан реалізації програми розвитку і функціонування української мови за 

ІІІ квартал 2017 року 

 

Основним пріоритетом реалізації даної Програми є галузь освіти.  

На виконання Програми розвитку і функціонування української мови  в м. 

Запоріжжя на 2016-2020 роки департаментом освіти і науки 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. 

Насамперед, на особливому та постійному контролі департаменту освіти і 

науки міської ради перебуває питання щодо розвитку україномовної мережі 

навчальних закладів. 

Відповідно до скоригованого Плану переходу навчальних закладів міста на 

державну мову навчання на період 2007–2018 роки відбулось розширення мережі 

навчальних закладів з державною мовою навчання.  

З 2007 року загальна кількість шкіл з українською мовою навчання збільшилась 

на 23 одиниці (+67%).   

Нині у місті функціонують: 

- 72 україномовні школи,  

- 37 російськомовних шкіл, 

- 7 шкіл з декількома мовами викладання.  

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

учнів, які навчаються державною мовою.  

У 2016-2017 навчальному році 37990 учнів навчалися українською мовою (63,3 

%  від загальної кількості учнів); 23986 учнів - російською мовою та мали змогу 

вивчати державну мову як предмет (38,5 %); 3475 учнів навчалися у школах з 

декількома мовами викладання (6 %). Кількість двомовних навчальних закладів 

зменшилась до 7, що складає 6% від загальної кількості загальноосвітніх навчальних 

закладів (у порівнянні з 2004 роком – 42 заклади, у 2011 – 19 закладів). 

Простежується позитивна динаміка збільшення кількості україномовних груп у 

дошкільних навчальних закладах. У 2016-2017 навчальному році функціонувало 862 

україномовні групи (75% від загальної кількості дошкільних груп), які відвідували 

20331 дитина (78% від загальної чисельності дітей в дошкільних навчальних 

закладах).  

Проведений аналіз мережі гурткової роботи в позашкільних навчальних 

закладах свідчить про те, що заняття в гуртках, групах секціях переважно ведуться 

українською мовою. Так, у 2016 -2017 навчальному році кількість таких гуртків 

складає 328 (76,2 %), груп – 755 (66,4%), в них дітей – 11219 (69,3%), у порівнянні з 

минулорічним – 310 гуртків  (72,3%), груп - 744 (62,3%), в них дітей – 10858 (67%); 

це на 18 гуртків, 11 груп, 361 вихованців більше, ніж у минулорічному. 

Згідно з наказом департаменту від 13.02.2017 № 74 р «Про забезпечення 

ведення сайтів навчальних закладів м. Запоріжжя державною мовою» забезпечено 

розміщення електронних інформаційних ресурсів (сайтів) навчальних закладів на 

програмно-технічних засобах, які розташовуються на території 

України та їх ведення державною мовою.  



Забезпечується поступове розширення україномовного середовища серед 

колективів та керівників навчальних закладів міста, керівників структурних 

підрозділів департаменту. Так, впродовж навчального року всі загальноміські наради 

завідувачів ДНЗ, директорів шкіл, керівників позашкільних закладів міста було 

проведено виключно державною мовою. Крім цього, проведено загальноміські 

семінари та навчання для керівників закладів виключно державною мовою. При 

проведенні атестації педагогічних та керівних кадрів закладів міста враховано як 

один із показників ефективності їх роботи – ступінь володіння державною мовою. 

Позашкільними навчальними закладами у 2016-2017 навчальному році 

проведено державною мовою 659 заходів, в яких брало участь 45908 дітей та підлітків 

міста; з них – за кошти бюджету – 25 загальноміських заходів, в них брало участь 

7384 дитини і підлітка.  

Крім заходів місцевого рівня, проведено державною мовою три заходи 

Всеукраїнського рівня, зокрема:  

- Всеукраїнський фестиваль – конкурс ігрових програм «Адреса – дитинства 

ГРА» на базі Позашкільного навчального закладу «Центр  дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району»; 

- Всеукраїнський конкурс з народної хореографії « Натхнення Хортиці» на базі 

Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості»; 

- Всеукраїнський дитячо- юнацький фестиваль – майстерня авторської 

бардовської пісні «Сонячний зайчик» на базі Позашкільного навчального 

закладу«Міський Палац дитячої та юнацької творчості». 

Про якісні показники навчання учнів з української мови свідчить наступне. 

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році учнів м. 

Запоріжжя державну підсумкову атестацію (ДПА)/зовнішнє незалежне оцінювання 

(ЗНО) з української мови  у минулому році складали 3384 випускники. Показали 

достатній та високий рівень - 61,84% (по Україні - 55,7%).  

Отримує стипендію Кабінету Міністрів України з 01.09.2016 переможець 

Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури Смирнов Олександр – 

випускник ЗНВК №42.  

У 2016/2017 навчальному році у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади 

з української мови та літератури брали участь 38 учнів шкіл м.Запоріжжя, 

переможцями стали – 21. 

 Переможцями ІV (державного) етапу Всеукраїнської олімпіади з 

української мови та літератури стали Хелемендик Олександра (гімназія №27, І місце), 

Денисенко Валерія (гімназія №93, ІІІ місце). До того ж Хелемендик Олександра стала 

переможцем VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу  учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

Переможцями ІІ (обласного) етапу науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук України з української мови та літератури стали 6 учнів шкіл 

м.Запоріжжя (І м.-1, ІІ м.-1, ІІІ м.-4).  

Переможцями обласного етапу XVII Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. П Яцика серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 н.р. 

стали : 

Кисільова Дар’я- Запорізька гімназія № 6 (2 місце), 

Жданова Еліза -Запорізька гімназія №46 (1 місце), 



Пєстрєцова Руслана- Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 

100(2місце); 

Залевська Ольга -Запорізька гімназія № 6 (1 місце). 

 Переможцями обласного етапу фестивалю Ораторського мистецтва «Заговори, 

щоб я тебе побачив» стали  8 учнів (Ім.-3,ІІ м.-2, ІІІ м.-3). 

Також відповідно до пунктів 6, 7 завдання 2 Програми «Поповнення фондів 

бібліотек навчальних закладів словниками, довідниками, фаховою періодикою, 

підручниками, посібниками, наочним матеріалом з української мови, творами 

світової та української класики, науково-популярними і навчально-виховними 

виданнями з різних галузей»  на базі Обласної універсальної наукової бібліотеки  

відбулася зустріч вчителів-словесників з автором книги «З Україною в серці» 

Олександром Федоровичем Білоусенком. 

Головний результат заходу:  

передача автором навчальним закладам міста та Запорізькій обласній 

універсальній науковій бібліотеці 1000 примірників видання; обговорення 

найсуттєвіших питань з усіма суб’єктами літературної освіти. 

Відповідно до заходів Програми, з метою підготовки заходів щодо поповнення 

бібліотечних фондів навчальних закладів українською фаховою, науково - 

популярною  та художньою літературою, проведено Фокус-групову дискусію 

експертів з теми «Сучасна шкільна бібліотека. Вектор розвитку» 

 Мета:  

-обговорення умов забезпечення організаційно – методичного супроводу 

діяльності шкільних бібліотек;  

-підтримка бібліотечно-інформаційного супроводу навчально-виховного 

процесу з використанням  новітніх технологій та Інтернет – ресурсів;  

-формування сучасного інформаційного освітнього середовища шкільної 

бібліотеки  в умовах інтеграції інклюзивної освіти в освітній системі ЗНЗ;  

-сприяння національно-патріотичному, всебічному вихованню дітей та 

популяризації української книги шляхом співпраці та взаємодії з громадськістю, 

міськими бібліотеками, видавничими та торговими організаціями. 

В межах цього завдання проведено майстер-клас для шкільних бібліотекарів 

“Використання соціального контенту як інноваційний підхід в роботі шкільного 

бібліотекаря” (на виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської 

ради від 17.02.2017). Ведеться робота з укладення договорів з видавництвами.  

Відповідно до пункту Програми «Організація видавництва посібників для 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Запоріжжя з метою 

популяризації цінностей та культури українського народу» в межах складання та 

оформлення посібника проводиться вивчення, опрацювання та систематизування 

матеріалів перспективного педагогічного досвіду педагогів дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Департаментом освіти і науки міської ради у березні 2017 року спільно з 

кафедрою українознавства філологічного факультету Запорізького Національного 

Університету розглянуто лист районної адміністрації міської ради по 

Вознесенівському району щодо погодження варіанту макету меморіальної дошки, 

присвяченої пам’яті видатного письменника і громадського діяча Петра Павловича 

Ребра для встановлення на будинку, де він проживав. З урахуванням пропозиції 

родини письменника обрано варіант макету меморіальної дошки.  



Департаментом освіти і науки міської ради 18.05.2017 на базі міського Палацу 

дитячої та юнацької творчості проведено загальноміське свято до Дня вишиванки 

«Ми-діти твої, Україно!» (у святі взяли участь 165 дітей дошкільного віку із 24 

дошкільних навчальних закладів міста Запоріжжя, які були відмічені грамотами, 

дипломами та подарунками; 7 районів міста представили флешмоби учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, які взяли також участь у флешмобі єднання; 

підвищити свій фаховий рівень на майстер-класах для керівників гуртків та музичних 

керівників змогли 62 педагоги.) 

Відповідно до пункту Програми «Створення тематичних відеороликів у 

форматі конкурсу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів на найкращу 

відеопоезію, соціальний ролик тощо; створення відеофільмів та відеороликів про 

творчість митців художнього слова рідного краю та застосування їх на заняттях з 

української літератури або під час проведення виховних заходів» підготовлено та 

направлено лист науково-методичного центру департаменту освіти і науки від 

27.02.2017 № 03.04./154 «Про  проведення Міського конкурсу відеороликів «З 

любов’ю до рідного краю» на територіальні відділи освіти департаменту, навчальні 

заклади міста; проведено консультацію з головою Запорізької обласної туристичної 

асоціації     Маруфенко Р.О. Видано наказ департаменту науки і освіти  від 10.05.2017               

№ 267 «Про підсумки проведення Міського конкурсу відеоріликів, шкільних газет та 

сайтів», відповідно до якого 120 учнів – переможців відвідали екскурсію на 

о.Хортиця, були відзначені грамотами, дипломами, отримали подарунки, сувеніри та 

призи. 

Департаментом освіти і науки виконано відповідну роботу щодо 

запровадження циклу телепередач «Говоримо українською» на каналі «Z», а саме: 

укладено договори про співпрацю; виконано пілотний зразок програми «Говоримо 

українською»; працює робоча група з тематичного наповнення програми; розпочато 

кастинг ведучих на телепередачу. 

У 2017 році у стані впровадження знаходяться також наступні міські конкурси: 

 - конкурс української поезії та авторської пісні «Хортицькі дзвони»                 

ім. М. Брацило (спільно із Запорізьким Національним Університетом, конкурс 

оголошено, учасники готують роботи, підведення підсумків заплановано на жовтень-

грудень 2017); 

- конкурс  «Хортицький небокрай» на отримання грантів міського голови для 

дошкільних навчальних закладів за напрямками «Мовні інновації», «Дитячий садок 

для малечі. Всі ми рівні», «Сучасний український дитячий садок» - (жовтень 2017).  

- конкурс українознавчих та народознавчих музеїв навчальних закладів 

м.Запоріжжя – (листопад 2017). 

 В межах запровадження 2-х останніх конкурсів розроблено Положення 

про конкурс, триває обговорення в освітній спільноті.  

З нагоди Дня української мови та писемності запорізькі школярі та депутати 

міської ради прийняли участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності, якій 

в режимі онлайн транслював Перший.UA, 9 листопада. Після чого учасники склали 

свої роботи до конвертів для на адресу Українського радіо на перевірку. 

 

Важливими заходами із реалізації Програми є заходи у галузі культури. 

В муніципальному театрі-лабораторії «Ві» та театру танцю налічується 44 

вистави, з них 11 за творами українських авторів або у перекладі українською мовою 



що становить 25% від загальної кількості. З 21 по 30 вересня 2017 р. проведено VI 

Відкритий фестиваль Альтернативного українського театру «Золота Хортиця – 2017» 

(на базі театру-лабораторії «VIE»). У фестивалі взяло участь 11 українських театрів. 

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. У ІІІ-

му кварталі 2017 р. на великому екрані демонструвались 6 нових фільмів 

українського виробництва. 

У 4 дитячих школах мистецтв та дитячій художній школі організовано кімнати 

декоративно-прикладного мистецтва, де представлено для широкого загалу зразки 

українських народних промислів. 

З 2017 р. ініційована департаментом культури і туризму міської ради програма 

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

виключно українською мовою. 

У новому сезоні у Запорізькому муніципальному театрі танцю відбудеться 

прем’єра вистави за мотивами повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». 

У бібліотечних закладах міста проводилися наступні заходи: лінгвістичний 

проект «Говоримо українською»; етнографічна зона «Українські народознавчі 

свята»; жовто-блакитне ревю «Хай квітне моя Україна»; літературний перфоманс 

«Щоб вам весело було: світ героїв Павла Глазового»(до 95-річчя з дня народження); 

сценарій «Природні ресурси України» при проведенні «майданчика» до Дня 

Незалежності України; свято "З Днем народження, країно"; година державності «Мій 

рід, моя Батьківщина – це все моя Україна»; «Три Спаси» - літня читальна зала; 

літературно-музичний салон “Берегині українського духу”; перший урок “Щоб у 

серці жила Батьківщина”; свято на літньому майданчику до Дня Незалежності 

“Незалежна і єдина будь навіки, Україно!”; медіа-краєзнавчі етюди «Обрії рідного 

краю», «Дивосвіт родинних оберегів».   

У бібліотечних закладах міста проводилися наступні заходи: день інформації 

про нові надходження «Дегустація літературних новинок»; огляд-знайомство «Нова 

книга бажає познайомитись»; бесіда-сюрприз «Увага! Новинки від українських 

авторів»; інформаційний огляд «Жіночі обличчя в українській літературі»; 

інформаційна бесіда «Автограф від автора» (книги, подаровані запорізькими поетами 

та письменниками у фонді бібліотеки); мовна інтернет-мандрівка «Живої мови звуки 

чарування»; літературний подіум «Український роман, прочитаний екраном»; 

літературна подорож «Сучасна українська книга: світло і тіні»; бібліокафе «Читати 

українське у час телевізії»; цикл інформаційних годин «Літературні магістралі життя 

письменників»; експрес-репортаж «Таємниці і сенсації новинок «Коронації слова»; 

інформхвилинка «Призабуті імена: Іван Манжура – поет, етнограф, фольклорист»; 

бібліографічний огляд літератури «Золоті сторінки української класики»; 

бібліографічний огляд літератури «Історія України в художній літературі»; 

літературна година «Творчість С. І. Авдєєнко»; відеопрезентація «Етнічний бренд: 

перевірено історією»; вікторина «Україна вишивана»; арт-терапія «Візерунки долі»; 

спринт-вікторина "Предмети народного ужитку"; день занурення у українське мовне 

середовище; бюро літературних новинок «Книга в вишиванці»; літературний вечір 

«Зачинатель нової української літератури» (до дня народження І.Котляревського); 



екскурс в історію народної вишивки та майстер-клас «Традиційні техніки української 

вишивки»; інформаційна година «Літературний сад Запоріжжя» (знайомство з 

творчістю запорізького поета М. Білокопитова); інформаційна година «Рідна мова – 

пісня солов’їна»; хвилина інформації до Дня рідної мови у електричці; народознавча 

мандрівка «Зелене свято у травах іде»; народознавчий дайджест «Барви українського 

віночку» (до Дня Незалежності України); акція «Запалимо серця українським 

словом»; бібліографічний огляд літератури «П’ять найкращих романів часів 

Незалежності»; день нової книги «З любов’ю до цікавої книги»; інтерактивна 

презентація «Уславлені українці»; презентація книги Голдобіна А. “Герои 

Запорожского края”; лобі-акція “Вербування в ряди закоханих в Запоріжжя”; 

літературні читання «Старійшина українського гумору – Павло Глазовий»; 

народознавча мандрівка «Ой, на Івана, на купала!»; урок національної святині 

«Цвітуть, неначе квіти волі, знамена жовто-голубі».  

У бібліотечних закладах міста проводилися наступні заходи: 

1) творчий сторітелінг із запорізьким письменником Борисом Артемовим «Герої 

смутних часів»; 

2) творчий портрет запорізької поетеси та майстрині-аматора українського слова 

Людмили Гармаш; 

3) «Призначаємо зустріч у Храмі Книги» - вечір-портрет запорізького поета М. 

Мішина; 

4) літературна візитівка Олени Панкєєвої “Я вам дарую тепло душі своєї”. 

У 2017 році заплановано придбання для шкіл естетичного виховання 

обладнання, матеріалів та предметів довготривалого користування  на загальну суму 

80,0 тис. грн. Станом на 29.09.2017 освоєно 42610,96 грн. (54%). Придбано: екран для 

слайдів, проекційний екран, 2 проектора, прожектор, гарнітура з радіосистемою, 

жорсткий диск, басовий підсилювач). Укладено договори на придбання  2-х ноутбуків 

та  комп’ютера. 

Департаментом культури і туризму Запорізької міської ради разом із 

Запорізькою обласною філармонією відпрацьовано питання відвідування учнями 

навчальних закладів м. Запоріжжя концертних програм  Запорізької обласної 

філармонії. Так, Запорізькою обласною філармонією надано пропозиції щодо графіку 

та тем концертних програм. Департаментом культури і туризму Запорізької міської 

ради укладено з Запорізькою обласною філармонією відповідний договір на загальну 

суму 80 тис. грн.  У жовтні-грудні 500 учнів загальноосвітніх шкіл та 100 учнів шкіл 

естетичного виховання зможуть безкоштовно відвідати 10 концертних програм. 

 

 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» у ІV кварталі 

поточного року запланована розробка двох передач та промо-роликів, 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 ознайомить глядача з новинками в сфері 

освітніх технологій та педагогічними традиціями, з сучасними тенденціями та 

перспективами розвитку освітньої галузі. Проект буде включати 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. 

 Ще одним із проектів популяризації української мови є випуск соціальної 

реклами, яка буде популяризувати українську мову. 

 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. Ведучий – голова 

обласної організації Національної спілки письменників України Володимир Віхляєв. 

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. 

 В даний час готується до старту новий проект, що розробляється спільно з 

факультетом журналістики ЗНУ. В його рамках журналісти видання, провідні 

викладачі університету та студенти будуть готувати матеріали, спрямовані на 

популяризацію української мови, літератури, культури і мистецтва. Старт 

заплановано на середину серпня. 

 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. 

 У ІV кварталі поточного року заплановано розробка сюжетів із популяризації 

української мови для розміщення на об’єктах соціальної зовнішньої реклами у 

м.Запоріжжя. 

 У ІІІ кварталі управлінням забезпечено розробку та розміщення 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». 



Також сприяло розміщенню соціальної реклами із популяризації української мови 

Всеукраїнського об’єднання “РУХ ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ” у місцевому 

транспорті та на площинах зовнішньої реклами. 

 КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» проводить роботу з 

операторами зовнішньої реклами та клієнтами, які розміщують рекламу на 

комунальних площинах щодо обов’язковості розміщення (дублювання) рекламних 

повідомлень державною мовою. 

 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. 

Під час проведення перевірок, спеціалістами управління було встановлено 

невиконання зазначених вимог на деяких маршрутах. Перевірки тривають. Складено 

акти, направлено вимоги.  



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» доручено 

організувати 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.  

В рамках завдання: «Зміцнення статусу та розвитку ділової української мови» 

відділом організаційної та кадрової роботи виконкому міської ради проводяться 

наступні заходи: 

1. При проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в 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.   

2. 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 навчання, затвердженого розпорядженням 

голови Запорізької обласної державної адміністрації від 26.12.2016 №750.  

3. Відповідно до тематичного плану навчання посадових осіб виконавчих 

органів Запорізької міської ради у 2017 році на листопад 2017 року заплановано 

навчання з теми: «Мовна політика в сучасній Україні» з залученням фахівців 

Запорізької обласної організації товариства «Знання». 

 

 


