
УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

проєкт   РІШЕННЯ №

03 грудня  2021 року                                                   18 сесія 8 скликання

Про Програму розвитку та функціонування української мови в
усіх сферах суспільного життя Лука-Мелешківської громади на
2022-2026 роки

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про  забезпечення  функціонування  української  мови  як  державної»
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 596-р
«Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року "Сильна
мова - успішна держава”», від 19 травня 2021 року № 474-р «Про схвалення
Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення
всебічного  розвитку  і  функціонування української  мови як  державної  в  усіх
сферах  суспільного  життя  на  період  до  2030  року»,  розпорядження  голови
Вінницької обласної державної адміністрації  від 19.11.2021року № 811 «Про
розроблення проєкту Програми розвитку та функціонування української мови в
усіх сферах суспільного життя Вінницької області на 2022-2026 роки», рішення
виконавчого  комітету  сільської  ради  від  24.11.2021  року  №  164,  з  метою
створення належних умов для зміцнення державотворчої  функції  української
мови, розвитку поширення сфери її функціонування,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програми розвитку та функціонування української мови в
усіх сферах суспільного життя Лука-Мелешківської територіальної громади на
2022-2026 роки, що додається.

2.  Контроль за виконанням даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію сільської  ради з  питань освіти,  культури,  охорони здоров’я,  молоді,
фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Лоза Р.М.).

    Сільський голова                                              Богдан АВГУСТОВИЧ

Виконавці: секретар сільської ради Шеванюк О.В.
Голова постійної комісії Лоза Р.М.       



Додаток 
до рішення 18 сесії 8 скликання

Лука-Мелешківської сільської ради
№       від 03.12.2021 року

Програма розвитку та функціонування української мови 
в усіх сферах суспільного життя Лука-Мелешківської

територіальної громади на 2022-2026 роки

1. Паспорт Програми 
1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Лука-Мелешківської 

сільської ради
2. Підстава для розроблення 

Програми
Декларація  про  державний  суверенітет
України,  Декларація  прав  національностей
України,  Європейська  культурна  конвенція
1954  року,  стаття  10  Конституції  України,
Закон України «Про засади державної мовної
політики»,  Стратегія  популяризації
української мови до 2030 року «Сильна мова
– успішна держава»

3. Розробник програми Виконавчий комітет Лука-Мелешківської 
сільської ради

5. Відповідальні виконавці 
програми (учасники програми)

Виконавчі органи Лука-Мелешківської 
сільської ради, структурні підрозділи

6. Термін реалізації програми 2022-2026 роки

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів необхідних для 
реалізації програми, всього у 
тому числі:

-

7.1 Кошти бюджету Лука-
Мелешківської територіальної 
громади

-

7.2. Кошти інших джерел                                   -

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Програма розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя

Лука-Мелешківської територіальної громади на 2022-2026 роки є однією із програм освітньо
-  культурного  розвитку  громади,  розроблена  відповідно  до  Декларації  про  державний
суверенітет  України,  Декларації  прав  національностей  України,  Закону  України  «Про
забезпечення  функціонування  української  мови  як  державної», Європейської  Культурної
Конвенції, на виконання вимог ст.10 Конституції України, яка гарантує всебічний розвиток
та функціонування української мови у різноманітних сферах суспільного життя.

Українська мова – потужне духовне надбання народу, важливий засіб державотворення і
суспільного  поступу,  подальшого  інтелектуального  й культурного  розвитку  нації,
збереження для сучасників і наступних поколінь унікальної інформації, витвореної нашим та
іншими народами.

Утвердження  і  розвиток  української  мови,  яка  згідно  з  Конституцією  України  є
державною,  –  це  та  стратегічна  мета,  без  реалізації  якої  неможлива  подальша  розбудова
Української держави. 



В  Лука-Мелешківській  територіальній  громаді  є  потреба  в  подальшій  активізації
цілеспрямованої  роботи  щодо  забезпечення  належного  використання  державної  мови  у
різних сферах життя: освіті, культурі, рекламі, засобах масової інформації тощо.

Заходи  Програми  передбачають  передусім  підтримку  і  розвиток  чинних  громадських
ініціатив,  популяризацію української  мови,  культури та  історичної  свідомості  української
нації  через  спектр  просвітницьких,  культурних,  науково-практичних  та  інформаційних
заходів, сприятиме зміцненню україномовного національно-патріотичного середовища.

3. Визначення мети Програми
Метою Програми є створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій

на вільне функціонування української мови в Лука-Мелешківській територіальній громаді,
розширення  сфери  вживання  державної  мови,  виховання  любові,  поваги,  шанобливого
ставлення  до  неї,  національної  свідомості  у  жителів  громади,  дотримання  норм
законодавства України щодо забезпечення культурно-мовних прав громадян та виконання
зобов'язань  України  перед  Радою  Європи  у  відповідності  до  Європейської  культурної
конвенції.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел
фінансування; терміни та етапи виконання Програми

Розв’язання проблеми можливе шляхом:
-  реалізації  державної  політики  як  пріоритетного  засобу  розвитку  української  мови на

території Лука-Мелешківської територіальної громади;
- здійснення системи заходів щодо популяризації української мови;
- розроблення науково-методичних основ викладання української мови;
- зміцнення статусу української мови як державної.

5. Перелік завдань Програми 
Основними завданнями Програми є: 

 - зміцнення статусу української мови як державної; 
 - забезпечення використання української мови в усіх сферах суспільного життя;
 -  посилення  функції  державної  мови  як  об’єднавчого  і  консолідуючого  чинника  в

суспільстві і засобу зміцнення державної єдності України; 
 - визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української

мови; 
 -  створення  належних  умов  для  вивчення  української  мови  мешканцями  Лука-

Мелешківської територіальної громади з числа національних меншин; 
 -  сприяння національно-культурному розвиткові  українців,  які проживають за межами

України.

6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи з виконання Програми наведено в додатку до Програми.

7. Очікувані результати
Виконання Програми забезпечить:

-  практичну  реалізацію  статті  10  Конституції  України  щодо  всебічного  розвитку  і
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя; 

-  розширення  функціонування  української  мови  у  засобах  масової  інформації,  сфері
культури, освіти та науки; 

-  підтримку  функціонування  української  мови  в  інформаційному  комп'ютерному
середовищі; 



-  підтримку  наукових  розробок,  предметом  дослідження  яких  є  українська  мова,
література і культура; 

- розвиток мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних   навчальних закладів для
безперервного виховання і навчання українською мовою; 

-  поліпшення  навчально-методичного  забезпечення  навчальних  закладів  різних  типів  з
метою вивчення державної мови; 

- стимулювання вивчення української мови учнями, студентами та іншими мешканцями
Лука-Мелешківської територіальної громади.

8. Фінансове забезпечення Програми
Забезпечення реалізації заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого

бюджету та джерел не заборонених чинним законодавством України.  Обсяг фінансування
Програми, за рахунок бюджетних коштів, буде визначатися щорічно, виходячи з фінансових
можливостей  місцевого  бюджету  на  підставі  обґрунтованих  розрахунків,  поданих  її
виконавцями.

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Координація  заходів,  передбачених  Програмою  покладається  на  Відділ  освіти  та

культури Лука-Мелешківської сільської ради. 
Контроль за виконанням Програми здійснюватиметься  постійною комісією сільської

ради  з  питань  освіти,  культури,  охорони  здоров’я,  молоді,  фізкультури,  спорту  та
соціального захисту населення.

   Секретар сільської ради                                                            Оксана ШЕВАНЮК  



Додаток до Програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах 
суспільного життя Лука-Мелешківської територіальної громади на 2022-2026 роки

 Напрями діяльності та заходи Програми

Назва напряму
діяльності 

(пріоритетні завдання)
Заходи і проекти Програми

Термін виконання
заходу

Відповідальні виконавці Очікуваний результат

1. Моніторингові
дослідження та

контроль за
розвитком і

функціонуванням
української мови

Перевірка наявності необхідної,
доступної інформації у закладах

торгівлі, надавачах послуг громадськості
про продукцію та види послуг

державною мовою

Протягом
2022-2026 років

Відділ управління майном та
будівництва сільської ради

Забезпечення вимог
чинного законодавства

України про мову

Забезпечення дотримання закладами
освіти громади провадження освітнього

процесу українською мовою

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Підвищення рівня
інформованості

педагогічних працівників
та учнів

Виконання вимог нормативно-
правових актів щодо функціонування

державної мови під час проведення
спортивно-масових та культурно-

масових заходів у закладах освіти та
культури громади

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Забезпечення вимог
чинного законодавства

України про мову

Аналіз стану мережі українознавчих,
народознавчих, історичних об’єктів у
закладах освіти та культури громади

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Забезпечення
відповідності

законодавству та мовній
політиці України

Інформування надавачів послуг та
здійснення моніторингу щодо

дотримання ними норм законодавства
щодо використання державної мови в

усіх сферах суспільного життя

Протягом
2022-2026 років

Виконавчий комітет
сільський комітет

Підвищення рівня
інформованості населення з
питань функціонування та

розвитку української мови і
культури

Проведення роз’яснювальної роботи
серед суб’єктів господарювання щодо
неухильного дотримання норм Закону

України «Про забезпечення
функціонування української мови як

державної»

Протягом
2022-2026 років

Відділ управління майном та
будівництва сільської ради

Підвищення рівня
інформованості

працівників



2. Сприяння
функціонуванню
державної мови у

сфері освіти та
культури

Проведення в закладах освіти
конкурсів творчо-пошукових і
науково-дослідницьких робіт із

української мови і літератури та
інших видів мистецтва

(образотворчого, кіно, фото тощо) на
українську тематику

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Виховання в учнів
патріотизму, любові до

рідного слова. Охоплення
конкурсами учнівської

молоді

Проведення на місцевому рівні
Міжнародного конкурсу з української

мови імені Петра Яцика та
Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської

молоді імені Тараса Шевченка

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Вшанування творчої
спадщини Тараса

Григоровича Шевченка,
забезпечення всебічного

розвитку і
функціонування

української мови в усіх
сферах суспільного
життя, піднесення

престижу української
мови серед молоді,

стимулювання учнівської
молоді до вивчення
української мови і

літератури

Проведення науково-практичних
семінарів із питань підвищення якості

викладання державною мовою в
закладах освіти

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Підвищення рівня якості
викладання державною

мовою

Проведення 9 листопада, у День
української писемності і мови, заходу

«Диктант національної єдності»

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Виховання в учнів
патріотизму, любові до

рідного слова

Популяризація творчості письменників
рідного краю

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Підвищення рівня
інформованості

педагогічних працівників
та учнів

Проведення культурно-просвітницьких
заходів (тематичних конкурсів, мовних

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Виховання патріотизму,
любові до рідного слова



свят, відзначення ювілеїв українських
письменників, виховних заходів тощо)

спрямованих на популяризацію
української мови

Створення умов для виробництва,
поширення, збереження культурного
продукту, виконаного українською

мовою

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Популяризація української
мови та культури

Розроблення  українськомовних
продуктів − сценаріїв державних свят,

історичних дат та свят народно-
обрядового спрямування для

використання закладами культури

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Забезпечення вимог
чинного законодавства

України про мову

Проведення просвітницьких,
літературно-мистецьких заходів,
читацьких конференцій, виставок

майстрів народної творчості 

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Популяризація української
мови та культури

Поповнення бібліотечних фондів
бібліотек громади виданнями

українських та зарубіжних письменників
друкованих українською мовою

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Забезпечення вимог
чинного законодавства

України про мову

Розміщення на веб-ресурсах документів
та матеріалів про культурну спадщину

Українського народу та історію
становлення держави

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Підвищення рівня
інформованості

населення з питань
функціонування та

розвитку української мови і
культури

3. Домінування
української мови в

інформаційному
середовищі

Сприяння поширенню тематичних
матеріалів, здійснення інформаційного
супроводу щодо проведення заходів на

офіційному веб-сайті Лука-
Мелешківської сільської ради

Протягом
2022-2026 років

Прес-секретар сільської ради Підвищення рівня
інформованості населення з
питань функціонування та

розвитку української мови і
культури

Підтримка громадських ініціатив
спрямованих на поширення та

популяризацію української мови

Протягом
2022-2026 років

Виконавчий комітет
сільської ради

Підвищення рівня
інформованості населення з
питань функціонування та

розвитку української мови і
культури

Проведення кампанії популяризації Протягом КУ«Центр культури і Підвищення рівня



української мови серед дітей та молоді
як невід’ємної частини національно-

патріотичного виховання

2022-2026 років дозвілля» інформованості населення з
питань функціонування та

розвитку української мови і
культури

Підтримка проектів, спрямованих на
ознайомлення іноземців із українським

мовно-культурним світом

Протягом
2022-2026 років

Виконавчий комітет
сільської ради

Популяризація української
мови

Забезпечення контролю за розташування
зовнішньої реклами, використанням

іншомовних рекламних вивісок

Протягом
2022-2026 років

Відділ управління майном та
будівництва сільської ради

Формування інформаційно-
культурного простору

Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед населення

щодо важливості, престижності
вживання української мови в публічній

та приватній сферах

Протягом
2022-2026 років

Прес-секретар сільської ради Підвищення рівня
інформованості населення з
питань функціонування та

розвитку української мови і
культури

4. Забезпечення
дотримання вимог
законодавства про
державну мову в
діяльності органу

місцевого
самоврядування

Дотримання мовного законодавства при
веденні ділової документації (в т.ч.

офіційно-ділового стилю спілкування)  у
виконавчих органах Лука-

Мелешківської сільської ради та її
підпорядкованих структурних

підрозділах

Протягом
2022-2026 років

Виконавчі органи Лука-
Мелешківської сільської

ради, структурні підрозділи

Популяризація української
мови

та культури

Неухильне використання української
мови при проведенні конкурсів щодо
заміщення вакантних посад  в орган

місцевого самоврядування

Протягом
2022-2026 років

Виконавчі органи Лука-
Мелешківської сільської

ради

Забезпечення вимог
чинного законодавства

України про мову

Забезпечення проведення навчань з
ділової української мови працівників

виконавчих органів
Лука-Мелешківської сільської ради

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Підвищення рівня
професійної

компетентності,
практичних навичок усного

і писемного спілкування

Пропагування рідної  мови та
поглиблене вивчення української

мови в діловому спілкуванні

Протягом
2022-2026 років

Відділ освіти та культури
сільської ради

Популяризація
української мови

та культури

Секретар сільської ради                                                                Оксана ШЕВАНЮК
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