ЗВІТ
Про стан реалізації Програми розвитку і функціонування української мови у
м.Запоріжжя за 4 квартал 2020 року
Основним пріоритетом реалізації даної Програми є галузь освіти.
Департаментом освіти і науки міської ради, територіальними відділами освіти
департаменту здійснюється організація, забезпечення та реалізація визначених
Програмою заходів у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
міста.
З метою забезпечення утвердження статусу української мови як державної
забезпечується збереження та розширення мережі закладів освіти з навчанням
українською мовою. Поступово збільшується кількість учнів, які здобувають освіту
українською мовою – у поточному навчальному році проти минулого їх кількість
збільшилась на 6724 і становить 50489.
У 14 (11,9%) закладах загальної середньої освіти державна мова вивчається
поглиблено.
Простежується позитивна динаміка щодо збільшення кількості україномовних
груп у закладах дошкільної освіти. У 2020/2021 навчальному році функціонує 1059
україномовних груп (93% (у 2019/2020 н.р. - 82%) від загальної кількості дошкільних
груп), які відвідують 21344 дитини (95% (у 2019/2020 н.р. - 84%) від загальної
чисельності дітей в закладах дошкільної освіти усіх типів та форм власності).
У закладах позашкільної освіти заняття в гуртках, групах, секціях проводяться
українською мовою.
З метою формування інформаційного освітнього середовища всі організаційноустановчі наради, методичні заходи для педагогів та керівників закладів освіти, в
тому числі і в дистанційному форматі, ведуться виключно українською мовою. Всі
матеріали, розміщені на сайті департаменту освіти і науки Запорізької міської ради,
електронних ресурсах територіальних відділів освіти департаменту, подані
українською мовою.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.09.2019 № 1/9581 «Про застосування державної мови в освітньому процесі», з метою поліпшення
якості українського мовлення педагогів продовжується робота із підвищення рівня
мовленнєвої компетентності педагогів закладів освіти міста.
Так, у ЗДО № 98 проведено тренінг для педагогів «Правильно говорити –
прикладом для дітей служити. Мовний етикет українців», ділову гру «Із скарбниць
народних – до сердець дитячих» (основні завдання мовленнєвого розвитку
дошкільників. Скарби народної творчості. Мовленнєва розминка), у ЗДО № 182
організовано методичний квест «Розвиток образного мовлення дітей старшого
дошкільного віку», а педагоги ЗДО№164 взяли участь в ХХІ міжнародній виставці
«Сучасні заклади освіти - 2020» з презентацією досвіду роботи з теми «Розвиток
мовленнєвої компетентності дошкільників в умовах україномовного середовища
закладу дошкільної освіти засобами педагогіки партнерства» (золота медаль).
Вчителі та члени адміністрації закладів освіти міста активно проходять онлайнкурс «Є-мова» на порталі Є-мова (https://emova.language-ua.online/). Керівники
закладів загальної середньої освіти Заводського району проходять курси підвищення
кваліфікації в Запорізькому національному університеті за програмою «Українська
мова в діловій сфері». Педагоги закладів освіти міста беруть активну участь у

створенні онлайн-уроків (спільно з телеканалом "Z") для використання під час
дистанційного режиму навчання.
Для створення електронної бази матеріалів для проведення заходів з відзначення
свят української мови, ювілейних та пам’ятних історичних та мистецьких дат в
закладах освіти методичні розробки, сценарії до свят, плани уроку та інше
розміщуються у відкритому доступі на сайтах департаменту, територіальних відділів
освіти, методичних служб (розділ «Українська писемність та мова»).
За результатами моніторингу наявності методичних посібників, дидактичних
матеріалів для вчителів української мови і літератури здійснюється поповнення
бібліотечного фонду закладів дошкільної, загальної середньої освіти міста новою
художньою та галузевою літературою, словниками, довідниками, посібниками,
виданими українською мовою. За звітний період була поповнена методична і
дидактична база навчальних кабінетів. Значне поповнення навчально-матеріальної
бази відбулося для класів НУШ закладів загальної середньої освіти міста.
У закладах освіти міста продовжується системна робота щодо реалізації завдань
Програми:
- проведення інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи серед
здобувачів освіти, батьків, педагогів щодо законодавчої та нормативно-правової бази
про статус державної мови, підвищення якості мовної освіти (в тому числі, у
дистанційному режимі: у форматі zoom-конференцій, meet-конференцій);
- проведення заходів до відзначення Дня українського козацтва, Дня захисника
України (жовтень), Дня української писемності та мови, Дня пам’яті жертв
Голодомору («Тривожні дзвони історії», реквієм «Невиплакані сльози України»
(ЗЗСО № 1) (листопад), Дня Збройних Сил України, заходів з відзначення ювілейних
та пам’ятних дат (до 180-ти річчя М.Старицького, 120-річчя Катерини Білокур тощо
(грудень), святкові заходи до календарних свят (до Дня Врожаю (Свято Осені), до Дня
Святого Миколая тощо). Широким є діапазон тематичних заходів, що проводяться в
закладах дошкільної освіти міста.
Упродовж ІV кварталу 2020 року в закладах освіти міста також було проведено
засідання Дискусійного клубу для лідерів учнівського самоврядування (23 жовтня
2020 року у форматі конференції на платформі ZOOM за участю тренерів Громадської
спілки «Zp. Platform»). До обговорення поставлених проблем долучилось 68 учнів з
усіх районів міста.
До Дня української писемності та мови учня, вчителі закладів освіти міста брали
участь у традиційному написанні «Радіодиктанту національної єдності» (9
листопада).
Учні та вихованці шкіл та закладів дошкільної освіти взяли активну участь у
конкурсах (здебільшого дистанційно):
- обласній виставці- конкурсі дитячої творчості «Квітуча Україна»;
- Всеукраїнському фотоконкурсі «Моя країна Україна»;
- ІV Всеукраїнському учнівському літературно – мистецькому конкурсі «Стежками
Каменяра»;
- проєкт «Книга, що оживає» (у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і
натхнення Play Fest 2021) (ЗК «МГА»);
- ХХ Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості під гаслом «Об’єднаємось ж,
брати мої!» в номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення»;
- обласному конкурсі-виставці «Український сувенір»;

обласному конкурсі поезії та прози «Зима крокує свята дарує»;
Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Т. Шевченка (шкільний етап);
Всеукраїнському конкурсі з української мови імені П.Яцика (шкільний етап);
обласній виставці-конкурсі дитячої творчості «Берегиня роду українського»;
VІІ Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» з української мови та літератури;
І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та
літератури;
- Всеукраїнському онлайн-конкурсі «Слово до слова», «Соняшник» та «Соняшник учитель»;
- обласному заочному фестивалі-конкурсі міжнаціональних культур «Зоряниця»,
листопад, 2020 (ЗБЛ № 99);
- виставці-конкурсі тематичних стіннівок, буклетів, відеопрезентацій тощо.
До Дня української писемності в закладах освіти міста проводились тематичні
заходи, наприклад, челендж «Я люблю українську мову», фотоквест (ЗЗСО № 61),
конкурс відеороликів до Дня української писемності та мови «Я спілкуюся
українською мовою, бо …» ( ЗЗСО № 4) та розміщення відеороликів на сайті закладу,
на офіційній сторінці школи у Фейсбук; конкурс - декламування віршів до Дня
української писемності та мови «І вічним буде слово…» (ЗЗСО № 7, № 4, № 8, інш.)
За підсумками проведення щорічного загальноміського конкурсу на отримання
грантів Запорізького міського голови у галузі дошкільної освіти «Хортицький
небокрай» за напрямами «Мовні інновації», «Дитячий садок для малечі. Всі ми рівні»,
«Сучасний український дитячий садок» (відповідно до розпорядження Запорізького
міського голови від 16.11.2020 № 1990 к/тр) гранти присуджено педагогічним
працівникам міста для реалізації авторських проєктів: Матросовій Т.Б. ( ДНЗ № 270)
для реалізації проєкту «Медіа як засіб всебічного розвитку дітей дошкільного віку»,
Морозовій С.В. (ДНЗ № 90) для реалізації проєкту «Мови чарівний голос»,
Селезньовій О.В. (ДНЗ № 281) для реалізації проєкту «Буду я навчатись мови
золотої».
Продовжено випуск циклу телепередач «Говоримо українською» на
комунальному підприємстві «Муніципальна телевізійна мережа» телеканалі «Z»: в
ефір вийшло 12 телепередач, присвячених змінам в Новому українському правописі,
з метою розповсюдження просвітницької інформації серед мешканців міста,
популяризації культури мовлення, а також цикл телепередач, в яких ознайомили
глядачів із труднощами слововживання, словотворення та перекладу, що нерідко
спричиняють труднощі не лише користувачам мови, а й досвідченим вчителям та
мовознавцям.
У 2020 році департаментом освіти і науки Запорізької міської ради було
проведено ІX виставку педагогічних технологій «Освіта міста Запоріжжя: досвід
інноваційних досягнень», за результатом якої підготовлено посібники за
напрямками: «НУШ: освіта майбутнього» (секції «Дошкільна освіта» та
«Філологія»), «НУШ: технології та управління».
В рамках реалізації завдань із розвитку української мови в закладах освіти
проведено творчі зустрічі з викладачем кафедри української мови та літератури ЗДУ
Бакаленко І.М. та студентами кафедри української філології (ЗЗСО № 88), зустріч
учнів із запорізьким письменником, перекладачем, автором фентезі, коміксів
Денисом Скорбатюком «Комікси як дев'ятий вид мистецтва» (ліцей «Альтернатива»,
№ 6, ЗЗСО № 97), зустріч з письменницею Галиною Корицькою, яка презентувала
-

учням збірки власних творів «На сьомому небі від щастя», «Світ навколо нас» (ЗЗСО
№ 6), зустріч із запорізьким журналістом Валентином Терлецьким, автором твору
«Книга сили» (ZOOM- конференція, ЗЗСО № 1), відеозустріч учнів ЗЗСО № 1 із
актрисою Ольгою Сумською, головною героїнею художнього фільму «Неймовірні
пригоди Івана Сили» та перегляд фільму; онлайн-зустріч учнів ЗССО № 40 з
українським композитором, співаком, громадським діячем Анатолієм Сердюком та
поетом Григорієм Лютим; зустріч з поетесою Запорізького краю Левченко В.Г. (ЗЗСО
№ 52); зустріч з письменницею Наталією Літош (ЗЗСО № 60) тощо.
Учні закладів освіти міста – активні учасники конференцій, наприклад, учні
ЗЗСО №107 брали участь у Міжнародній конференції «Citius, Altius, Fortius»:
феномен спорту в літературі та культурі, Всеукраїнській науковій конференції
«Література й історія», Міжнародній науково-практичній конференції «Філологічні
науки на перехресті культур і цивілізацій: актуальні питання».
У закладах освіти міста оформлено куточки «Говоримо українською»,
«Календар пам’ятних дат», «Літературна вітальня», а також в кабінетах української
мови оформлено куточки українознавчого спрямування «Народ мій є! Народ мій
завжди буде…», «Без мови нашої, юначе, народу нашого нема», «Моя країна Україна…», в тому числі куточки, стенди, присвячені творчості Т.Г.Шевченка.
Функціонує кімната Лесі Українки (гімназія № 2).
У шкільних бібліотеках організовано постійно діючі виставки тематичної
літератури, проводяться презентації україномовних видань, заходи з популяризації
книги та читання.
У ЗЗСО № 23, № 97, МГА, організовано роботу етнографічних музеїв,
оформлено українознавчі виставки в історичних музеях в ЗЗСО № 103, оформлено
кімнати українознавчого спрямування у ЗСО № 91, ЗДО № 205 «Світлиця», ЦРД
«Хортицький», інше.
Згідно з Програмою відбувся міський конкурс українознавчих та народознавчих
музеїв закладів освіти м. Запоріжжя (І місце – кімната-музей «Світлиця» Запорізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 97 Запорізької міської ради Запорізької
області; ІІ місце: «Музей побуту українського народу» Запорізького колегіуму «Мала
гуманітарна академія» Запорізької міської ради Запорізької області; музей
«Світлиця» Запорізького академічного ліцею № 23 Запорізької міської ради
Запорізької області; ІІІ місце – історико-краєзнавчий музей «Пам’ять серця»
Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 Запорізької міської ради
Запорізької області.
Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради забезпечується
формування україномовного інформаційного освітнього середовища, створення
умов, в яких педагоги закладів освіти міста працюють над підвищенням якості
викладання української мови, проведенням заходів, спрямованих на встановлення
взаємозв’язків мови з духовним життям народу.
Важливими заходами із реалізації Програми є заходи у галузі культури.
Проводячи аналіз репертуару запорізьких театрів, у тому числі муніципальних
і приватних, щодо постановки україномовних вистав за творами українських авторів
або зарубіжних у перекладі українською мовою, можна сказати, що у репертуарі
муніципальних театрів (театр-лабораторія «Ві» та театр танцю) 43 вистави та

концертні програми, з них 24 за творами українських авторів або у перекладі
українською мовою, що становить 56% 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 до прем’єрні покази українських фільмів,
організовує прес-конференції та зустрічі з творчими та знімальними групами. За
звітний період було показано 30 сеансів 7-ми фільмів українського виробництва. До
Дня української мови та писемності (листопад 2020 р.) перед початком кіносеансів
демонструвалися тематичні відеоролики, присвячені історії та становленню
української мови та писемності.
У 4-ох дитячих школах мистецтв та дитячій художній школі організовано
кімнати декоративно-вжиткового 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».
Ініційована департаментом культури і туризму міської ради програма
«Культура – це модно!», що виходить на муніципальному каналі “Z”, транслюється
виключно українською мовою.
У жовтні-грудні 2020 року Запорізьким муніципальним театром-лабораторією
"Ві" проведено показ 2-ох вистав українською мовою:
- "Хоробре серце, косі очі";
- «новорічні інтермедії «Tik Tok» до Дня Святого Миколая.
Запорізьким муніципальним театром танцю проведено показ хореографічної
вистави «Різдвяна ніч» (за мотивами твору М.В. Гоголя «Вечори на хуторі поблизу
Диканьки».)
Усі загальноміські заходи проводяться українською мовою.
У мистецьких школах ведеться робота щодо створення аудіо-відеотек з
українського фольклору та української музичної літератури.
Записано фонограми для виконання сучасних обробок українських пісень та
творів українських композиторів.
В репертуарній політиці колективів шкіл майже 40% складають твори
українських митців-класиків та сучасних діячів культури.
За звітний період у міських бібліотечних закладах організовано понад 20-ти
книжкових виставок та тематичних полиць щодо популяризації української мови, з
них: «Цікаві факти про українську мову», «Мова-нива нації», «Говори правильно» (у
рамках лінгвістичного проекту «Говори українською»), «Мовна мозаїка» тощо.
підготовлено понад 30-ти заходів у форматі онлайн, з них: слайд-мандрівку
«Перлина духовності українського народу»; літературний огляд «Письменники
запорізького краю»; мовознавчі перегони «Розмаїття барвінкове рідної моєї мови»;
флешбук «Українські письменники - молоді»; просвітницьку акцію «Мова
дорогоцінний скарб»; тест-гру «Як добре ви знаєте українську мову?»; мовні ігри
«Кубок чарівних слів», «Рідна мова в іграх, віршах і загадках», «Говориш
українською? Так!»; мовознавчий турнір «Гра словами, гра в слова»; інформаційну

годину «Українська мова – мудрості криниця»; день лінгвістики «Мовна мозаїка
тощо.»
Упродовж 4 кварталу 2020 року міськими закладами культури активно велася
робота щодо популяризації української мови через Інтернет-ресурси. На порталі
«Культура», власних Інтернет-ресурсах (сайти, сторінки, блоги) та у соціальних
Інтернет-мережах. розміщено понад 160 віртуальних книжкових виставок,
презентацій, оглядів літератури, веб-знайомств, літературних та історичних
подорожей, присвячених державним святам, пам’ятним датам, святам за народним
календарем, популяризації культурної спадщини, з них: Дню міста, Дню визволення
міста Запоріжжя від нацистських загарбників, Дню українського козацтва, Дню
української мови та писемності, Дню Гідності та Свободи, Дню памяті жертв
Голодомору, Дню Збройних сил України, Дню Святого Миколая, новорічним а
різдвяним святам тощо.
У комунальних палацах культури ("Орбіта", "Хортицький", "Молодіжний",
"Титан", "Заводський") всі творчі колективи активно впроваджують українську мову
в концертних номерах різних видів мистецтв, використовують україномовний
контент, а також музику до пісень, хореографічних номерів українських
композиторів. Ведення всіх заходів (тематичних концертів, вистав, молодіжних
розважальних та ігрових програм) у закладах відбувається виключно українською
мовою.
За звітний період проведено понад 280 заходів (майстер-класи, відео-заняття,
онлайн-уроки, інтерактивні відео-огляди, Інтернет-конкурси тощо).
За звітний період працівниками бібліотечних закладів підготовлено понад 20
веб-презентацій творів сучасних українських авторів, з них: братів Капранових,
О.Забужко, І.Роздобудько, Ю.Вінничука, І.Андрусяка, А.Кокотюхи, А.Куркова,
М.Кідрука.
Бібліотека по пр.Соборний,173 реалізує власний проєкт «Читай українське!»,
знайомлячи читачів з кращими творами українських класиків та сучасних авторів.
Працівниками бібліотеки по вул.Полякова, 5 реалізується лінгвістичний проєкт
«Говоримо українською».
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:
Цикл телепрограм «Говоримо українською». 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.
Виготовлено 18 випусків телепрограми «Говоримо українською», загальним
хронометражем – 2 години. В ефір телепрогрпми виходять тричі на день;
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.
Ще одним із проектів популяризації української мови є випуск соціальної
реклами, яка буде популяризувати українську мову.
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.
З 2019 року управлінням внутрішньої політики, преси та інформації міської
ради продовжено 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».
КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» постійно ведеться 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 2019 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, передбачено наступні заходи в межах
повноважень 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
відпрацьовано питання приведення у відповідність візуальної, зовнішньої інформації,
трафаретів тощо, з урахуванням перейменування вулиць українською мовою.
Відповідно до розділу 4 Програми вдосконалення пасажирського транспорту в
м. Запоріжжі, затвердженою рішенням міської ради від 30.06.2016 № 39, оголошення
назв зупинок та інформування пасажирів щодо можливих пересадок на інші
маршрути громадського транспорту забезпечується державно мовою.
Відповідно до рішення виконавчого комітету від 25.10.2016 № 658 «Про
внесення змін до діючих договорів...» договори із автоперевізниками приведено у
відповідність до положень Програми. 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 та змінено їх назви.
За інформацією підприємств, роботу проведено, трафарети приведено у
належний вид.
На нарадах із перевізниками постійно обговорюється питання приведення
візуальної та зовнішньої інформації у належний стан із урахуванням
«декомунізаційної політики».
Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.02.2017 № 70
«Про затвердження переліку зупинок громадського транспорту на тролейбусних та
трамвайних маршрутах в місті Запоріжжі» затверджено реєстр міських зупинок
електротранспорту та їх назви приведено у відповідність. В межах виконання
програми рухомий склад ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» забезпечено
україномовними бортовими позначеннями «Муніципальний транспорт м.
Запоріжжя» та «українською вишиванкою», вся інформація що розміщується в
транспорті виготовлена українською мовою, автоматичні інформаційні оповіщувачи
працюють виключно українською мовою.
Крім цього, діловодство управління з питань транспортного забезпечення та
зв’язку ведеться виключно державною мовою як і листування з громадянами,
підприємствами та організаціями.
Одними із основних виконавців програми є органи виконавчої влади та
службовці органів виконавчої влади. Так із набуттям чинності Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної» посадові особи
виконавчих органів місцевого самоврядування під час виконання своїх службових
обов’язків використовують українську мову.
При проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад в виконавчих органах
Запорізької міської ради забезпечується неухильне дотримання мовного
законодавства. Відповідно до Наказу Національного агентства України з питань

державної служби від 07.11.2019 №203-19 «Про затвердження Типових професійнокваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування»
кандидати на заміщення вакантних посад повинні володіти українською мовою.
Згідно із Наказом Головдержслужби від 08.07.2011 №164 іспит складається
державною мовою.
Ведення діловодства у виконавчих органах міської ради здійснюється
виключно 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 2020 рік, затвердженого розпорядженням
голови Запорізької обласної державної адміністрації від 19.12.2019 №654.
Крім цього на виконання листа Уповноваженого із захисту державної мови
щодо норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як
державної» виконавчим органом Запорізької міської ради направлено для
ознайомлення та врахування в роботі Рекомендації Уповноваженого із захисту
державної мови щодо норм Закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної», які стосуються застосування державної мови у
діяльності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності. Також
керівникам виконавчих органів міської ради, які є органами управління майном
підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста,
доручено довести до відома підпорядкованих комунальних підприємств зазначені
рекомендації.
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.
На ринках та торгівельних майданчиках міста здійснюються заходи щодо зміни
табличок, написів та умовних позначень відповідно до вимог чинного законодавства.
Листування та документація адміністраціями ринків ведеться державною мовою. До
відома торгуючих на ринках постійно доводиться інформація щодо засад державної
мовної політики та необхідності дотримання вимог чинного законодавства про захист
прав споживачів в частині мови.
Фахівцями Департаменту здійснюється постійна роз’яснювальна робота з
суб’єктами господарської діяльності щодо необхідності використання державної

мови при наданні споживачам інформації про товари і послуги та створення в своїх
трудових колективах україномовного середовища.
Районними адміністраціями Запорізької міської ради у рамках виконання
Програми проведено ряд заходів, зокрема:
1)
Постійно проводиться інвентаризація назв вулиць, з метою уникнення
непорозумінь у функціонуванні назв вулиць;
2)
Проводяться рейди з метою врегулювання мовного питання, а саме
здійснюється моніторинг рекламних засобів, проводяться візуальні дослідження
використання української мови в системі комунальної власності;
3)
Проводиться роз’яснювальна робота із суб’єктами господарювання щодо
можливості присвоєння україномовних назв магазинам, приміщенням, об’єктам
громадського харчування та ресторанного господарства;
4)
Працівники
районних
адміністрацій
приймають
участь
у
короткострокових семінарах підвищення кваліфікації з напрямку «Ділова українська
мова».
Відповідно до п.10 запланованих заходів Програми районною адміністрацією
міської ради по Вознесенівському району встановлено меморіальну дошку видатному
письменнику і громадському діячу Петру Ребру на будинку де він проживав.

