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Інформація
про хід виконання Програми розвитку та функціонування української мови на 2016-2020 роки у м.Хмельницькому за І-е півріччя 2019
року
Орієнтовані обсяги фінансування
Строк
Джерела
(вартість), тис. гривень, у тому
№
виконан
Перелік заходів програми
Виконавці
фінансу
числі по роках:
з/п
ня
вання
заходу
2016 2017 2018 2019 2020
1. Заходи щодо моніторингу розвитку і функціонування української мови
1. Проведення
моніторингу 2016- За інформацією Хмельницького міського
Без
функціонування
української 2020 Товариства української мови імені Тараса фінансу
мови в різних сферах суспільного
Шевченка «Просвіта» майже 95 % громадян
вання
життя міста Хмельницького
міста застосовують українську мову при
виконанні службових обов’язків та понад 80%
населення розмовляють українською у побуті.
2. Здійснення
контролю
за 2016- Виконавчими органами Хмельницької міської
Без
дотриманням
мовного 2020 ради забезпечується дотримання мовного фінансу
законодавства
при
веденні
законодавства
при
веденні
ділової
вання
ділової документації відділами,
документації.
управліннями,
іншими
виконавчими органами
3. Забезпечення
проведення 2016- Управлінням
організаційно-інформаційної
Без
щорічних навчань із ділової 2020 роботи та контролю планується проведення фінансу
української мови працівників
семінару-практикуму з ділової української
вання
виконавчих
органів
мови для керівників виконавчих органів
Хмельницької міської ради
міської ради та підприємств комунальної
форми власності у ІІ півріччі 2019 року.

4.

Забезпечення
контролю
за
дотриманням мовного режиму в
навчально-виховному
процесі,
підвищити мовну культуру учнів,
їх батьків, педагогів

20162020

5.

Забезпечення
контролю
за
розташуванням
зовнішньої
реклами,
використанням
іншомовних рекламних вивісок

20162020

У закладах освіти міста вивчається і всебічно
аналізується
стан
дотримання
мовного
законодавства всіма учасниками освітнього
процесу, забезпечується дотримання ведення
документації,
оформлення
наочності,
організація та проведення масових заходів,
урочистостей державною мовою. У школах
обладнано куточки державної символіки,
успішно ведеться роз’яснення учням ідейної
суті державних символів і правил їх
використання,
традицій,
виховується
позитивне ставлення до державних символів
України, формуються почуття поваги до них,
стійкі навички свідомого дотримання почестей
і правил поведінки щодо державних символів у
повсякденному житті, під час урочистих
заходів.
Департаментом освіти та науки Хмельницької
міської
ради
здійснюється
моніторинг
дотримання мовного режиму в освітньому
процесі в закладах освіти міста, підвищення
мовної культури учнів, їх батьків, педагогів.
Управлінням архітектури та містобудування
Департаменту архітектури, містобудування та
земельних ресурсів здійснює заходи щодо
забезпечення контролю за розташуванням
зовнішньої
реклами,
використанням
іншомовних рекламних вивісок.
Відповідно до п.5.1. розділу 5 рішення
виконкому Хмельницької міської ради від
25.01.2018 року № 59 «Про затвердження
Правил
розміщення
вивісок
у
місті
Хмельницькому» вся інформація на вивісках
здійснюється українською мовою.
Згідно з до п.4 рішення виконкому
Хмельницької міської ради від 19.07.2018 року
«Про порядок розміщення зовнішньої реклами
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6.

Рекомендувати
власникам
рекламних щитів дотримуватись
вимог мовного законодавства

20162020

7.

Здійснення обстеження об’єктів
торгівлі та побуту на предмет
дотримання законодавства про
захист прав споживачів і мовного
питання при реалізації товарів та
наданні послуг на споживчих
ринках міста

20162020

у місті Хмельницькому (нова редакція)» зміст
реклами на рекламних засобах розміщується
державною мовою.
Працівники
управління
архітектури
та
містобудування постійно обстежують засоби
зовнішньої реклами в місті та рекомендують
власникам рекламних щитів дотримуватися
вимог мовного законодавства.
16 липня 2019 року управлінням торгівлі
Хмельницької міської ради надіслані листи
керівникам торговельних центрів міста щодо
організації торговельного обслуговування в
об’єктах торгівлі українською мовою, згідно з
вимогами статті 30 «Державна мова у сфері
обслуговування споживачів» Закону України
«Про
забезпечення
функціонування
української мови як державної», прийнятого
25.04.2019 року за № 2704-VIII.
25 січня поточного року рішенням виконавчого
комітету
Хмельницької
міської
ради
затверджені Правила розміщення вивісок у
місті Хмельницькому. Згідно з вимогами
розділу V вищевказаних Правил
вся
інформація
на
вивісці
розміщується
українською мовою. Знаки для товарів та
послуг наводяться у вивісках у тому вигляді, в
якому їм надана правова охорона в Україні
відповідно до законодавства. Ці Правила є
обов’язковими
до
виконання
всіма
підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності та відомчої
належності,
фізичними
особамипідприємцями. З метою впорядкування
розміщення україномовних вивісок згідно з
рішенням виконавчого комітету міської ради
від 25.01.2018 № 59 «Про затвердження
Правил
розміщення
вивісок
у
місті
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Вжити
7
заходів щодо заборони
спотворення української мови в
зовнішній
рекламі
на
автомобільному
транспорті
загального користування

20162020

Забезпечення
8
виконання вимог
нормативно-правових актів щодо
функціонування державної мови
під час проведення культурномасових,
туристичних,
спортивно-масових
та
молодіжних заходів
10. Розміщення соціальної реклами
«Говори
українською»
на
рекламних носіях

20162020

8.

9.

20162020

Хмельницькому», розпорядженням міського
голови створена робоча група з розгляду та
погодження паспортів вивісок. В І півріччі
2019 року проведено 14 засідань робочої
групи.
Роз'яснювальна робота щодо дотримання
мовного законодавства проводилась під час
123 рейдів - обстежень з детінізації об’єктів
торгівлі.
Розпорядженням управлінням транспорту та
зв’язку Хмельницької міської ради заборонено
перевізникам, які виконують пасажирські
перевезення громадським транспортом у місті
Хмельницькому, спотворення української мови
в зовнішній рекламі на автомобільному
транспорті загального користування.
Культурно-мистецькі, туристичні, спортивномасові й молодіжні заходи, що проводять
структурні підрозділи Хмельницької міської
ради, ведуться виключно українською мовою із
використанням україномовних фонограм.
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Управлінням архітектури та містобудування Міський
спільно з міським Товариством української бюджет
мови імені Тараса Шевченка «Просвіта»
розміщена
соціальна
реклама
«Говори
українською» на 20-ти малих і 6-ти великих
рекламних площах:
Березень- червень 2019 року :
«…Щоб людям серце розтопило
І на Україні святилось
Те Слово…»(Тарас Шевченко)
У вересні- листопаді 2019 року планується :
«Мова-то свобода,
Мова- то Вкраїна,
Мова- то держава,

То-безсмертя дух!» ( Дмитро Павличко)
Разом
1.

Проведення в загальноосвітніх,
позашкільних,
професійнотехнічних навчальних закладах
конкурсів творчо-пошукових і
науково-дослідницьких робіт з
української мови і літератури

2.

Проведення
періодичних
оглядів-конкурсів
на
кращу
організацію
в
навчальних
закладах роботи із забезпечення

2. Доступ учнівської та студентської молоді до якісної освіти
2016- Обдаровані діти закладів загальної середньої Міський
2020 освіти міста залучаються до участі у бюджет
Всеукраїнському конкурсі-захисті науководослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії
наук
України,
проводиться
дослідницько-пошукова робота з питань
відродження та утвердження української
національної культури, історичних традицій і
обрядів українського народу.
Науково-методичним центром та керівниками
закладів освіти проводиться системна робота з
керівниками
учнівських
науководослідницьких робіт і юними дослідниками з
підготовки й успішної участі в усіх етапах
конкурсу МАН.
У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
з української мови і літератури взяли участь 7
учнів з закладів загальної середньої освіти, з
них стали 7 переможцями. У ІІІ етапі взяв
участь 1 учасник який здобув перемогу.
Вихованці Хмельницького палацу творчості
дітей та юнацтва взяли участь у міському
конкурсі
літературних
творів
«Україна
починається з тебе» (січень), у XVІІ
міжнародному фестивалі-конкурсі дитячоюнацької журналістики «Прес-Весна на
Дніпрових схилах», м. Київ (березень), у
Всеукраїнському фестивалі дитячої творчості
«Єдина родина» (червень).
2017, Щороку вчителі української мови та Міський
2019 літератури беруть активну участь в міському та бюджет
обласному
етапах
виставки-конкурсу
педагогічних ідей «Освіта Хмельниччини на
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різнобічного
української мови

розвитку

3.

Поповнення фондів шкільних
бібліотек
словниками,
довідниками,
фаховою
періодикою, підручниками з
культури мовлення

20162020

4.

Проведення науково-практичної
конференції «Мова – культура –
духовність»
Проведення
семінарів,
практикумів
з
питань
підвищення якості викладання
української мови в навчальних
закладах

2017,
2020

5.

6.

Проведення
та забезпечення
участі учнів та вчителів у
відповідних етапах міжнародних,
всеукраїнських,
обласних
олімпіад, конкурсів з української
мови і літератури

20162020

20162020

шляхах реформування».
У 2019 році на міському етапі представлено 15
методичних розробок, 12 з яких стали
учасниками обласної виставки.
У рамках виконання Програми у 2019 році Міський
фонди усіх шкільних бібліотек поповнено бюджет
виданнями за кошти передбачені Програмою
підтримки книговидання місцевих авторів та
популяризації української книги у м.
Хмельницький на 2018-2020 роки «Читай
українською» збіркою поезії «Цвіте терен.
Терен цвіте» (60 примірників на суму2712
гривень) та «Проскурівський погром 1919 року
в документах: міфи та реальність» (20
примірників на суму 2167 гривень)
Міський
бюджет
Система методичної роботи з учителями
Без
української мови та літератури закладів фінансу
загальної середньої освіти міста, організована
вання
методистами науково-методичного центру
Департаменту освіти та науки, сприяє
підвищенню якості викладання української
мови. Діє методичне об’єднання, в рамках
якого в січні 2019 році проведено спільний
захід із Хмельницьким міським Товариством
української мови імені Тараса Шевченка
«Просвіта» та учителів української мови
«Ангели на сходах неба» (до 180 –річчя Павла
Чубинського).
Школярі міста беруть активну участь у І-ІV Міський
етапах Всеукраїнської олімпіади з української бюджет
мови та літератури.
У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з української мови та
літератури взяли участь 6 учнів, з них 3 стали
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7.

Забезпечення участі школярів у
Міжнародному
конкурсі
з
української мови імені Петра
Яцика

20162020

8.

Забезпечення участі школярів у
Міжнародному
мовнолітературному
конкурсі
учнівської
та
студентської
молоді імені Тараса Шевченка

20162020

9.

Організація
семінарів, 2016практикумів,
наукових 2020
конференцій,
презентацій,
зустрічей з відомими в Україні
мовознавцями,
перегляд
тематичних відеофільмів, «круглі
столи», лекторії, конференції ,
конкурси, виставки, присвячені
пам’ятним
датам,
видатним
особистостям

переможцями.
Міжнародний конкурс з української мови імені Міський
Петра Яцика щорічно стартує у День бюджет
української писемності та мови (9 листопада),
проводиться для учнів 3-11 класів у чотири
етапи. Наймасовіші з них – це І (шкільний) та
ІІ (міський) етапи. В ІV (заключному) етапі
ХІХ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика взяли участь 6 учнів,
переможцем стала 1 учениця.
Школярі міста беруть участь у І-ІV етапах Міський
Міжнародного мовно-літературного конкурсу бюджет
учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка. У ІV (заключному) етапі ІХ
Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка взяли участь 3 учнів, 2 здобули
перемогу.
Хмельницьким
міським
Товариством Міський
української мови імені Тараса Шевченка бюджет
«Просвіта» проведені:
- Шевченківські уроки «Той, хто прорік
націю» за участю Надії Наумової( березень),
«Шлях
у
вічність»
(до
158-річчя
перепоховання Тараса Шевченка) з показом
відеофільму «Тарасова гора» (травень);
- подарункова
презентація
книжки
«Невмеруще
джерело
українства»
для
бібліотек закладів освіти міста (квітень);
- конкурс «Вічний як народ» серед вчителів
української мови міста на краще декламування
віршів Кобзаря та про нього (травень);
- цикл бесід «Рідна мова- як рідна мати» з
учнями пришкільних таборів (СЗОШ №7, НВК
№9, СЗОШ №6, СЗОШ №1, НВО №5, НВК
№28, гімназія №2, СЗОШ №27, ЗОШ №24,
ЗОШ №14).
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10.

Надання
консультативної 2016допомоги
представникам 2020
національних меншин, які мають
намір порушити клопотання про
набуття громадянства України

11.

Організація творчих вечорів, 2016зустрічей учнів та студентів з 2020
письменниками, журналістами,
творчими
колективами,
що
популяризують українську мову,
культуру

Департаментом освіти та науки Хмельницької
міської ради проведені:
- майстер-класи для вчителів, круглі столи,
семінари;
- виховний захід «Ми чуємо тебе, Тарасе,
крізь століття»;
- творча зустріч письменників рідного краю з
учнями закладів загальної середньої освіти
міста;
- конкурс читців серед вчителів «Вічний як
народ» до річниці перепоховання Тараса
Шевченка.
У конкурсі «Живи, Кобзарю, в пам’яті
людській» взяли участь 43 учні з 35 закладів
загальної
середньої
освіти
міста
Хмельницького. Переможцями стали 12 учнів
Проведено міський етап Всеукраїнського
турніру юних журналістів у якому взяли участь
6 команд з закладів загальної середньої освіти.
Одна команда брала участь в обласному етапі
та здобула друге місце.
Постійно надається консультативна допомога Міський
представникам національних меншин, які бюджет
мають намір порушити клопотання про
набуття громадянства України. З січня по
липень 2019 року 9 осіб отримали довідки
Департаменту освіти та науки Хмельницької
міської ради про розуміння української мови.
З метою популяризації української культури
Без
змістовна робота проводиться Хмельницьким фінансу
палацом творчості дітей та юнацтва проведені:
вання
- година творчості «Звичаї та традиції
українського народу»;
- майстер-клас по виготовленню великодніх
витинанок для вихованців декоративноужиткового відділу та учнів шкіл міста
(березень);
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12.

Разом
1.

2.

3.

Проведення філологічних зібрань 2016на тему «Україна – від мови до 2020
нації»

- вистава
драми-фієрії
«Лісова
пісня»
вихованців театрального гуртка «Stars».
- Хмельницьким
міським
Товариством
української мови імені Тараса Шевченка
«Просвіта» в НАДПСУ ім. Б.Хмельницького
та ГУ НП у Хмельницький області проведені:
- тематичний захід « Україна –від мови до
нації» (лютий);
- відеолекторій «Той, хто прорік націю» за
участю учнів гімназії № 2 (березень);
- відеолекторій
«Українська
мрія
про
національну ідею», за участю учнів гімназії №1
(травень).
Хмельницьким
міським
Товариством
української мови імені Тараса Шевченка
«Просвіта» реалізовується проект на ТРК
«Місто» на тему «Українська мова – твого
життя основа».

Без
фінансу
вання

-

250,0
3. Формування цілісного національного інформаційно-культурного простору
Забезпечення
пріоритетності 2016- Управлінням
транспорту
та
зв’язку
Без
звучання україномовних ефірів 2020 Хмельницької міської ради доведено до відома фінансу
та
українського
музичного
всіх перевізників, які виконують пасажирські
вання
продукту
у
громадському
перевезення громадським транспортом у місті
транспорті
Хмельницькому, про забезпечення звучання
україномовних ефірів та українського контенту
у громадському транспорті.
Запровадження на ТРК «Місто» 2016- На ТРК «Місто» регулярно виходить цикл
Без
циклу
тематичних
програм, 2020 тематичних програм «Українська мова –твого фінансу
зокрема: «Мова рідна, слово
життя
основа»
за
участі
голови
вання
рідне…»
Хмельницького
міського
Товариства
української мови імені Тараса Шевченка
«Просвіта» Зої Діденко.
Запровадження
рубрики 2016- Редакція
газети
«Проскурів»
чітко
Без
«Українське слово» в газеті 2020 дотримується Закону Україну «Про засади фінансу
Хмельницької
міської
ради
державної мовної політики». У газеті всі
вання
«Проскурів»
матеріали друкуються державною мовою
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4.

Сприяння розширенню мережі
українських книгарень у місті

5.

Забезпечення
дотримання 2016мовного режиму на об’єктах 2020
торгівлі та побуту, об’єктах
ресторанного господарства

6.

Широке
висвітлення
ходу
реалізації
міської
програми
розвитку
і
функціонування
української мови в засобах

20162020

20162020

згідно зі словниками української мови та
українського правопису.
Станом на 01.07.2019 у місті Хмельницькому
функціонує мережа об’єктів роздрібної
торгівлі книжковою продукцією та пресою: 13
книжкових магазинів, 35 кіосків, 14 відділів, 1
ятка, 20 поштових відділень, у яких працюють
книжкові прилавки.
В зв’язку з набранням чинності, 16 липня 2019
року Закону України «Про забезпечення
функціонування
української
мови
як
державної»
управлінням
торгівлі
Хмельницької міської ради надіслані листи
керівникам
торговельних
об’єктів
про
необхідність
організації
торговельного
обслуговування
українською
мовою,
розповсюдження не менше 50 відсотків назв
друкованих засобів масової інформації
державною мовою.
Рішенням виконавчого комітету міської ради
від 25 січня 2018 року № 59 затверджені
Правила розміщення вивісок
у місті
Хмельницькому, згідно з якими вся інформація
на вивісці здійснюється українською мовою, а
знаки для товарів та послуг наводяться у
вивісках у тому вигляді, в якому їм надана
правова охорона в Україні відповідно до
законодавства.
Управлінням
торгівлі
Хмельницької міської ради надіслані листи
керівникам
торговельних
об’єктів
ресторанного господарства про необхідність
організації
обслуговування
українською
мовою.
Інформація про усі проведені заходи
висвітлюються у засобах масової інформації, в
соціальних мережах та на офіційних сайтах
структурних підрозділів міської ради.
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Разом
1.

2.

4. Популяризація українського національного мистецтва, народних звичаїв та обрядів
Розвиток мережі українознавчих, 2016- З 2016 року в приміщенні дитячої музичної Міський 10,0
10,0
народознавчих музеїв у закладах 2020
школи №2 працює світлиця-музей традиційної бюджет
освіти і культури
матеріальної культури громадської організації
«Відродження традицій Поділля»
При закладах загальної середньої освіти міста
діє 13 музеїв українознавчого, народознавчого,
літературного,
краєзнавчого,
історикоетнографічного,
історико-краєзнавчого
профілів: «Історії міста та школи» (СЗОШ №
1); «Подільська оселя» (НВО № 5);
«Народознавча світлиця» та «Історія Рідного
краю» (СЗОШ № 7); «Світлиця» (НВК № 10);
«Музей історії гімназії» та «Музей-театр
подільських звичаїв та традицій» (гімназія №
2); «Краєзнавчий музей» (СЗОШ № 12);
«Історико-краєзнавчий музей» (ЗОШ №13);
Літературний
музей
«Розстріляне
відродження» та «Шляхами рідного краю»
(ЗОШ №22); Етнографічний музей «Поділля»
(ЗОШ №25); «Народознавча Світлиця» (СЗОШ
№ 29).
Керівники
шкільних
музеїв
проводять
змістовну роботу з музейним активом,
екскурсоводами: збір експонатів, наповнення і
створення
нових
експозицій,
розробка
екскурсій з різних тематик, організація
зустрічей тощо.
Створення
умов
для 2016- Управління культури і туризму всебічно
Без
популяризації української мови 2020 підтримує діяльність дитячих фольклорних фінансу
засобами сучасного мистецтва
колективів та театральних студій: безкоштовне
вання
через роботу театральних студій,
навчання, сприяння участі колективів у
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10,0

10,0

10,0

-

-

-

фольклорних ансамблів

конкурсах і фестивалях різних рівнів. При
закладах культури міста успішно діє 5 дитячих
фольклорних колективів, 4 театральних
колективи.
Парад вертепів. Театралізоване дійство «Хай
рік новий, Різдво Христове вам подарують дні
казкові!» 08.01.2019 біля к-ра ім.Т.Шевченка
Вистава «Країна різдвяних мрій» 10.01.2019 р.
Велика зала ХДШМ
Різдвяний «Флеш-моб» - «Нова радість стала»
12.01.2019 р. Сцена біля к-ра ім. Т.Шевченка
Запис колядок та щедрівок у виконанні
зразкового фольклорного гурту «Берегиня» на
ТРК «Поділля-центр» у програмі «Ранок на
Поділлі» .14.01.2019 р.
Вечір колядок і щедрівок для батьків та учнів
школи. 22.01.2019 р.
Вистава
«100
недороблених
справ».
19,21.02.2019 р.
Участь Фольклорного гурту «Берегиня» у
народному святі зустрічі весни. 03.03.2019р.
Парк культури та відпочинку ім.М.Чекмана
Звітний концерт класів бандури та хорового
співу. 22.05.2019 р.
Тематичний концерт «Натхненна музикою та
поезією» (пісні на твори Богдани-Марії Фільц).
11.04.2019 р.
Вихованці Хмельницького палацу творчості
дітей та юнацтва взяли участь у:
- XXХ Всеукраїнський фестиваль танцю
«Зимові візерунки», присвячений
Дню
Соборності України (січень);
- тематичній програмі «Україна - соборна
держава» до Дня соборності та свободи
України для учнів шкіл міста (січень);
- тематичній програмі «Мова ― душа
народу».

3.

Оновлення
і
модернізація
навчально-методичну
базу
кабінетів української мови та
літератури в навчальних закладах

20162020

4.

Запровадження
проведення
вечорів українського романсу у
Хмельницькій дитячій школі
мистецтв «Райдуга»

20162020

5.

Проведення фестивалю-конкурсу
української патріотичної пісні та
музики «Червона калина»

2017,
2019

6.

Проведення
регіонального
різдвяного
етнофестивалю
«Благослови,
Боже,
літо
починати, Христа славити!» та
фестиваль гаївок

20162020

Проведені концерт-вистава ансамблю танцю
«Подолянчик» «Вінок Кобзареві» для учнів
шкіл міста і області до Дня народження
Т.Шевченка (березень);
- година спілкування до Дня народження
Т.Г.Шевченка «Наш Кобзар» для вихованців
ансамблю «Подолянчик»(березень);
- вікторина
«Життя
та
творчість
Кобзаря»(березень);
- літературна вітальня до Дня народження
Ліни Костенко (березень);
- вікторина до Всесвітнього дня поезії
«Поезія - це …» для учнів 5-6 класів шкіл
міста.
Усі заклади загальної середньої освіти мають
кабінети української мови та літератури з
різною
наповнюваністю
методичною
літературою та усіма засобами, необхідними
для проведення уроків.
З 2016 року викладачами та учнями
Хмельницької дитячої школи мистецтв
«Райдуга»
запроваджено
проведення
тематичних вечорів українського романсу «І
муза в серці править бал» до Міжнародного
дня рідної мови. Традиційно 20.03.2019 року
вечір українського романсу проведено у
міській центральній бібліотеці.
Фестиваль-конкурс української патріотичної
пісні та музики «Червона калина» проводиться
управлінням культури і туризму один раз на
два роки. У першому півріччі 2019 року
фестиваль – конкурс не проводився.
Регіональний різдвяний етнофестиваль «Дар
десь прибагатий!» проведено 16.01.2019 року.
Спільно
з
громадською
організацією
«Відродження традицій Поділля» 20.05.2019
року проведений фестиваль гаївок за
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7.

Проведення
концертних
програм-лекцій
з
метою
популяризації
українського
музичного
мистецтва
в
загальноосвітніх закладах міста
професійними муніципальними
колективами

20162020

8.

Проведення
міського
етапу
Всеукраїнського
конкурсу
учнівської
творчості
«Об’єднаймося ж, брати мої»
Проведення
загальноміського
конкурсу творів образотворчого
мистецтва «Рідна мова калинова»
Запровадження
театральної
постановки
за
творами
українських драматургів

20162020

9.

10.

2016,
2018,
2020
20162020

програмою: семінару-практикуму з науково виконавської
реконструкції
традиційної
культури Поділля; Гаївки на пленері; алея
майстрів.
З метою популяризації українського музичного Міський
мистецтва
академічним
муніципальним бюджет
камерним хором та муніципальним естраднодуховим оркестром систематично проводяться
концертні програми-лекції у закладах загальної
середньої освіти. Упродовж 1 півріччя 2019
року проведено 18 концертів-лекцій на яких
були присутні понад 3,4 тис глядачів.
У ІІІ обласному етапі «Об’єднаймося ж, брати Міський
мої» взяли участь 2 учасники, які стали бюджет
переможцями.
Міський конкурс творів образотворчого Міський
мистецтва «Рідна мова калинова» у першому бюджет
півріччі 2019 року не проводився.
Народний аматорський театр «Дзеркало» Міський
міського будинку культури здійснив наступні бюджет
театральні постановки:
- вечір колядок «Зійшла зоря над Віфліємом
(07.01.2019 року);
- вечір «Сум за морем» за участю
хмельницьких
поетів
Х.Федорович
та
М.Палиги («Час Т»);
- театралізоване
драматичне
дійство
«Монологи війни» режисера В. Павловського
(20.02.2019 року, 26.03.2019 року);
- презентація театрального проекту «Вік»,
розмова про розвиток українського театру та
мистецтво України від керівника М. Бабина з
м. Київ («Час Т» 15.03.2019 року).
В репертуарі театральних сезонів 2019 року
монотеатру «Кут»: монодрама за творами
репресованих українських поетів «Прокляті
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11.

Забезпечення
пріоритетності
показу фільмів вітчизняного
виробництва

12.

Проведення
Всеукраїнського 2017,
фестивалю-конкурсу
народної 2019
хореографії ім.В.Глушенкова

20162020

роки»; монодрама за п’єсою Броніслава
Грищука «Поет і кат»; п’єса Євгена Курмана
«Гоголь: реінкарнація», мономістерія за
книгою Лева Силенка «Магія душі»; драма
Євгена Курмана «Ін’єкція щастя»; вистава за
поезією хмельничанина Йосипа Осецького
«Словоспів»; історична драма «Мазепа» за
п’єсою Ярослава Мельничука; «Не промовчи
Шевченка у собі…» вистава В. Смотрителя.
У рамках 21 Міжнародного фестивалю моновистав «Відлуння» відбувся показ робіт
молодих українських драматургів з м. Харків
та м. Донецьк.
Впродовж І-го півріччя 2019 року міським
Без
комунальним підприємством – кінотеатр імені фінансу
Т.Г. Шевченка продемонстровано 11 стрічок
вання
українського виробництва.
Проведено наступні заходи:
- 29 січня–спільно з міським будинком
культури – кіно-лекція «Герої України. Крути:
перша кров»;
- 16 травня–показ документального фільму
«Спадок нації» з нагоди відзначення Дня
вишиванки;
- 31 травня-09 червня – фестиваль фільмів для
дітей та підлітків «Чілдрен кінофест», в рамках
якого було продемонстровано дві кінострічки
українського виробництва;
- 29-30 червня – фестиваль українського
короткометражного кіно «Відкрита ніч «Дубль
22».
Міжнародний фестиваль-конкурс народної Міський
хореографії ім. В. Глушенкова відбувся 12-17 бюджет
червня 2019р., де український народний танець
«Гречаники»
виконували
танцюристи
колективи з Вірменії, Литви, Польщі, Перу,
Туреччини.
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5. Формування україномовного національно-патріотичного
Розроблення нової концепції у 2016 Управлінням культури і туризму розроблено
проведенні міських заходів щодо
нову концепцію проведення урочистих
відзначення днів народження
покладань квітів та відзначення ювілейних дат
Тараса Шевченка, Івана Франка,
видатних діячів української літератури.
Лесі Українки та інших видатних
діячів української літератури та
культури
Проведення до Дня Соборності 2016- Щороку в січні у Хмельницькому палаці
України
Всеукраїнського 2020 творчості дітей та юнацтва до Дня Соборності
фестивалю
танцю
«Зимові
України
проводиться
Всеукраїнський
візерунки»
фестиваль танцю «Зимові візерунки» пам’яті
Юрія Гуреєва.
Гостями фестивалю у 2019 році були 15
колективів з міст Вінниця, Дніпро, Запоріжжя,
Шостка, Львів, Ясіня, Харків, Хмельницький.
Загальна кількість учасників 500 чоловік.
Налагодження
співпраці
з 2016- У першому півріччі 2019р. не відбувалися
творчими
колективами 2017
Олександрівського
району
Донецької
області,
міст
Старобільська та Новопсковськ
Луганської області
в рамках
проекту «Український Донбас»
Створення
електронної
бази 2017 У закладах освіти міста щорічно поповнюється
матеріалів (сценаріїв, конкурсів
електронна
база
матеріалів
(сценаріїв,
тощо) для проведення заходів із
конкурсів тощо) для проведення заходів із
відзначення свят української
відзначення свят української мови, Дня
мови, Дня української писемності
української писемності та мови. Матеріали
та мови в навчальних закладах
відображають творчий підхід до створення
міста
сценаріїв усіх заходів.
Вони щороку
оновлюються, відображаючи швидкоплинну
сучасність, творчий підхід авторів та виконавців
заходів. Хмельничани діляться досвідом роботи з
колегами, друкують авторські матеріали у засобах
масової інформації, у фахових виданнях.
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5.

Здійснення
підтримки
громадських ініціатив щодо
створення
українського
пісенного мистецького продукту

20162020

6.

Популяризація
пісенної
української
творчості
через
проведення
творчих
звітів
художніх
колективів
міста,
огляди-конкурси
художньої
самодіяльності

20162020

7.

Залучення
до
участі
в
просвітницькій
програмі
обласного радіо «Подільський
передзвін» вчителів та учнів
навчальних закладів міста
Поповнення бібліотечних фондів

20162020

8.

20162020

Управлінням культури і туризму підтримано Міський
видання збірки видатного вченого Галини бюджет
Маркович
«Михайло
Хай
науково
–
етнофонічний досвід» та подільської поетеси –
пісняра Л.Яцкової «Шевченкова зоря».
Хмельницьким палацом творчості дітей та
юнацтва проведений поетичний відеочелендж
«Україна починається з тебе»(березеньтравень.)
Здійснено
випуск
альманаху
«Дзигар» вихованців Народного художнього
колективу «Прес-клуб «Юний журналіст».
В січні-березні проведено міський конкурс- Міський
огляд художньої самодіяльності закладів бюджет
освіти з метою виявлення, поширення та
популяризації творчості учнівської молоді
міста Хмельницького. Одночасно проведений
міський етап виставки-конкурсу декоративноужиткового та образотворчого мистецтва..
У просвітницькій програмі обласного радіо
Без
«Оберіг» (автор і ведуча Зоя Діденко) взяли фінансу
участь учителі та учні закладів освіти міста.
вання
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У 1 півріччі 2019 року був проведений тендер Міський
на закупівлю книг через систему тендерних бюджет
закупівель ProZorro. На комплектування
фондів Хмельницької міської ЦБС було
використано 384,5 грн. (3329 прим. книг) з
різних джерел надходжень: 42,7 грн. на
придбання книг за рішенням «Координаційної
ради по закупівлі книг місцевих авторів».
Фонди усіх шкільних бібліотек поповнено
виданнями за кошти передбачені Програмою
підтримки книговидання місцевих авторів та
популяризації української книги у м.
Хмельницький на 2018-2020 роки «Читай
українською» збіркою поезії «Цвіте терен.
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9.

Створення електронних ресурсів
щодо творчості хмельницьких
письменників та історії міста,
презентація їх у мережі Інтернет

20162020

Терен цвіте» ( 60 примірників на суму2712
гривень) та «Проскурівський погром 1919 року
в документах: міфи та реальність» (20
примірників на суму 2167 гривень)
Для представлення, популяризації та доступу
до
краєзнавчої
інформації
у
ЦБС
використовуються ІТ-технології. У 2018р.
електронна
бібліотека
поповнилась
4
краєзнавчими
збірками
«Хмельницькі
краєзнавчі студії». Всього у звітному році
розділ «Повні тексти» наповнився 16 книгами
у форматі pdf, доступними віддаленим
користувачам. У розділ «Повні тексти»
електронної бібліотеки додано електронну
версію: альманаху «Південний Буг» №1;
альманаху «Південний Буг» №2; альманаху
«Медобори» №13; альманаху «Слово єднає»
№1; часопису «Літературна громада» №1;
збірника «Нескорена нація»; книги «Місячний
калейдоскоп» Шмурікової – Гаврилюк Н.М.;
книги «Марійчині казки» Дем’янюк М.Б.;
книги «Побачення з собою» Ненцінського
А.Й.; книг Сердунич Л.А «Розвиднень» та «І
слово боролось»;роману «Пришелець з
Європи» Мачківського М.А. Хмельницька
міська ЦБС у співпраці з Хмельницькою
міською організацією Національної спілки
краєзнавців України започаткував на сайті
ЦБС
електронну
бібліотеку
науковокраєзнавчих
збірників
«Хмельницькі
краєзнавчі студії», віртуальним сховищем для
яких став Google disk. На сайті в on-line режимі
є можливість переглянути всі випуски, які
побачили світ у 2014-2018 рр., їх можна
скачувати і використовувати автономно в offline режимі.
У першому півріччі 2019 року електронна
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Створення
електронного
каталогу
повних
текстових
видань з фондів централізованої
бібліотечної системи

20162020

11.

Проведення
міського
літературного фестивалю «Слово
єднає», конкурсів «Найкращий
читач» та «Кобзарик»

20162020

бібліотека
поповнилась
краєзнавчими
збірниками «Хмельницькі краєзнавчі студії».
Для представлення, популяризації та доступу
до
краєзнавчої
інформації
у
ЦБС
використовуються ІТ-технології. У першому
півріччі
2019р.
електронна
бібліотека
поповнилась 2 краєзнавчими
збірками
«Хмельницькі краєзнавчі студії». «Повні
тексти» продовжують поповнюватися книгами
у форматі pdf, доступними віддаленим
користувачам. У розділ «Повні тексти»
електронної бібліотеки додано електронну
версію: альманаху «Південний Буг» №3, 2019р.
При
створенні
електронного
каталогу
Без
текстових видань з фондів централізованої фінансу
бібліотечної системи пріоритет надається
вання
повнотекстовій
версії
документа.
Оцифровуються статті з періодичних видань,
які поповнюють електронну повнотекстову
базу даних. У І півріччі 2019року додано 81
статтю. Всього повнотекстова база даних
складає 606 статтей краєзнавчого характеру.
У лютому – квітні 2019 року у бібліотеках Міський
міста проходив Всеукраїнський конкурс бюджет
дитячого читання «Книгоманія – 2019». Участь
у конкурсі взяло 84-и читачі з 14-и бібліотекфілій Хмельницької міської централізованої
бібліотечної системи та 33-и читачі з 9-и
шкільних бібліотек (конкурс проводився тільки
серед учнів сьомих класів). Конкурс проходив
у три етапи. Третій етап конкурсу провели у
центральній дитячій книгозбірні міста. Звання
«Суперчитач міста Хмельницького» виборола
учениця НВО №5 ім. Сергія Єфремова
Онофрійчук Юлія, читачка міської бібліотекифілії №8. Переможниця взяла участь у
Фестивалі дитячого читання «Книгоманія -
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12.

Підготовка та друк видань з 2016популяризації української мови 2020
та літератури

13.

Здійснення репринтного видання 2017
праці Івана Огієнка «Наука про
рідномовні обов’язки»

Разом
Разом по роках

2019», який проходив у місті Львів 17-19
травня.
Протягом першого півріччя 2019 року триває
підготовка
до
проведення
міського
літературного фестивалю «Слово єднає 2019». Проходили засідання оргкомітету,
затверджена програма фестивалю.
У першому півріччі 2019 р. проведено 2 Міський
засідання
(від
28.01.2019,
18.04.2019) бюджет
Координаційної ради з питань закупівлі та
книговидання книжкової продукції місцевих
авторів за бюджетні кошти. Згідно рішень ради
проведено процедуру закупівлі через систему
тендерних закупівель ProZorro на суму 150
тис.грн. щодо друку видань місцевих авторів.
Видано 1-ий та 2-ий випуски Альманаху
обласної Хмельницької організації Спілки
письменників України «Південний Буг» - 1-ий
випуск Альманаху Хмельницького обласного
осередку Всеукраїнської творчої спілки
«Конгрес літераторів України» «Медобори»
видано збірки
«В боротьбі за Україну: протистояння Якова
Гальчевського більшовицькій владі в 19211924 р.р. на Поділлі: збірник документів та
матеріалів» та «Проскурівський погром 1919
року в документах: міфи та реальність» книги
Петро Карась Вибране т. 1 Лірика та т.2 Поеми,
«Цвіте терен. Терен цвіте»: збірка поезій,
упорядники П.Гірник; Г.Маркович «Михайло
Хай» науково-етнофонічний досвід.
Міський
бюджет
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Інформація
щодо стану реалізації вищезазначених заходів до Програми розвитку і функціонування української мови на 2016-2020 роки
(за період І півріччя 2019 р.)
Обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у
тому числі по роках
( міський бюджет)
Найменування видатків
І півріччя
2016
2017
2018
2019 року
1.10. Розміщення соціальної реклами «Говори українською» на рекламних носіях
5,0
5,0
5,0
5.0
2.3. Поповнення фондів шкільних бібліотек словниками, довідниками, фаховою
200,0
100,0
9,9
4,88
періодикою, підручниками з культури мовлення
4.4. Запровадження проведення вечорів українського романсу у Хмельницькій
0,3
0,6
0,6
дитячій школі мистецтв «Райдуга»
4.5. Проведення фестивалю-конкурсу української патріотичної пісні та музики
14,0
«Червона калина»
4.6. Проведення регіонального різдвяного етнофестивалю «Благослови, Боже,
16,5
37,2
52,2
літо починати, Христа славити!» та фестиваль гаївок
4.7. Проведення концертних програм-лекцій з метою популяризації українського
5,0
6,0
3,0
музичного мистецтва в загальноосвітніх закладах міста професійними
муніципальними колективами
4.8. Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
3,5
3,5
3,6
«Об’єднаймося ж, брати мої»
4.9. Проведення загальноміського конкурсу творів образотворчого мистецтва
4,3
«Рідна мова калинова»
4.10. Запровадження театральної постановки за творами українських драматургів
2,0
5,0
13,7
4.12. Проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії
246,6
24,5 (кошти
ім. В. Глушенкова
українського
культурного
фонду)
5.2 Проведення до Дня Соборності України Всеукраїнського фестивалю танцю
150,0
«Зимові візерунки»2.
5.3. Налагодження співпраці з творчими колективами Олександрівського району
2,0
1,0
Донецької області, міст Старобільська та Новопсковськ Луганської області в
рамках проекту «Український Донбас»
5.5. Здійснення підтримки громадських ініціатив щодо створення українського
1,5
1,5
пісенного мистецького продукту
5.6. Популяризація пісенної української творчості через проведення творчих
5,0
2,0
2,0
-

звітів художніх колективів міста, огляди-конкурси художньої самодіяльності
5.8. Поповнення бібліотечних фондів
5.11. Проведення міського літературного фестивалю «Слово єднає», конкурсів
«Найкращий читач» та «Кобзарик»
5.12. Підготовка та друк видань з популяризації української мови та літератури
5.13. Здійснення репринтного видання праці Івана Огієнка «Наука про рідномовні
обов’язки»
Усього:

В.о. директора Департаменту

256,8
25,7

305,1
20,0

214,0
6,0

427,2
-

0,3
-

0,5,
10,0

1,5
-

150,0
-

526,4

758,0

260,8

813,78
(в т.ч. 24,5 –
кошти
українського
культурного
фонду)
С.Губай

