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Інформація
про хід виконання Програми розвитку та функціонування української мови на 2016-2020 роки у м.Хмельницькому» за весь період:

№
з/п

1.

2.

Строк
Орієнтовані обсяги фінансування
викон
Джерела
(вартість), тис. гривень, у тому
Перелік заходів програми
ання
Виконавці
фінансу
числі по роках:
заход
вання
2016 2017 2018 2019 2020
у
1. Заходи щодо моніторингу розвитку і функціонування української мови
Проведення
моніторингу 2016За 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
Здійснення
контролю
за 2016На виконання Закону України «Про Без
–
–
–
–
–
дотриманням
мовного 2020
фінансу
забезпечення функціонування української
законодавства
при
веденні
мови як державної» виконавчим комітетом вання
ділової документації відділами,
Хмельницької міської ради, структурними
управліннями,
іншими
підрозділами, комунальними підприємствами,
виконавчими органами
установами та організаціями, які знаходяться у
підпорядкуванні Хмельницької міської ради,
забезпечено державною мовою діловодство,
прийняття
нормативно-правових
актів,
локальних актів і актів індивідуальної дії, їх
оприлюднення.
Спілкування і листування в усіх
структурних
підрозділах,
комунальних
підприємствах, установах і організаціях, які

3.

є

4.

Забезпечення контролю за 2016дотриманням мовного режиму в 2020
навчально-виховному
процесі,
підвищити мовну культуру учнів,
їх батьків, педагогів

20162020

знаходяться у підпорядкуванні Хмельницької
міської ради, проводиться українською мовою.
Хмельницькою міською радою усі
засідання, зустрічі та заходи організовуються і
проводяться з дотриманням норм Закону
України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної». Проєкти і
рішення
виконавчого
комітету,
сесій
Хмельницької міської ради, розпорядження
міського голови складаються відповідно до
стандартів української правничої термінології,
оприлюднюються
державною
мовою
в
порядку, визначеному законодавством
Управлінням організаційно-інформаційної
роботи та контролю щорічно проводилилися
семінари-практикуми з ділової української
мови для керівників виконавчих органів
міської ради та підприємств комунальної
форми власності.
У всіх закладах дошкільної, загальної
середньої, професійної (професійно-технічної),
позашкільної освіти міста мовою освітнього
процесу є державна мова. Українською мовою
забезпечується
ведення
документації,
оформлення
наочності,
організація
та
проведення масових заходів, урочистостей.
Департаментом освіти та науки Хмельницької
міської ради здійснюється моніторинг мовної
культури учнів і педагогів.
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, формується почуття поваги до них,
стійкі навички свідомого дотримання почестей
і правил поведінки щодо державних символів у
повсякденному житті та під час урочистих

Без
фінансу
вання

–

–

–

–

–

Без
фінансу
вання

–

–

–

–

–

5.

Забезпечення контролю за 2016розташуванням
зовнішньої 2020
реклами,
використанням
іншомовних рекламних вивісок

6.

Рекомендувати
власникам 2016рекламних щитів дотримуватись 2020
вимог мовного законодавства

7.

Здійснення обстеження об’єктів 2016торгівлі та побуту на предмет 2020
дотримання законодавства про
захист прав споживачів і мовного
питання при реалізації товарів та
наданні послуг на споживчих
ринках міста

заходів
Управлінням архітектури та містобудування
Департаменту архітектури, містобудування та
земельних ресурсів здійснювалися заходи
щодо
забезпечення
контролю
за
розташуванням
зовнішньої
реклами,
використанням
іншомовних
рекламних
вивісок.
Відповідно до п.5.1. розділу 5 рішення
виконавчого комітету Хмельницької міської
ради від 14.05.2020 року № 402 «Про внесення
змін в рішення виконавчого комітету
Хмельницької міської ради від 25.01.2018 року
№ 59 «Про затвердження Правил розміщення
вивісок у місті Хмельницькому», п.4 рішення
виконавчого комітету від 28.05.2020 року №
436 «Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету від 19.07.2018 року №
518 «Про порядок розміщення зовнішньої
реклами у місті Хмельницькому (нова
редакція)» зміст реклами на рекламних засобах
та вивісках
розміщується виключно
українською мовою
Працівниками управління архітектури та
містобудування
постійно
здійснюється
обстеження зовнішньої реклами в місті та
проводиться
робота
щодо
дотримання
власниками рекламних засобів і вивісок вимог
мовного законодавства
Управлінням торгівлі Хмельницької міської
ради надіслані листи керівникам торговельних
центрів міста щодо організації торговельного
обслуговування
на
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».

Без
фінансу
вання

–

–

–

–

–

Без
фінансу
вання

–

–

–

–

–

Без
фінансу
ваня

–

–

–

–

–

8.

7 Вжити заходів щодо заборони 2016спотворення української мови в 2020
зовнішній
рекламі
на
автомобільному
транспорті
загального користування

9.

Забезпечення
8
виконання вимог 2016нормативно-правових актів щодо 2020
функціонування державної мови
під час проведення культурномасових,
туристичних,
спортивно-масових
та
молодіжних заходів

10. Розміщення соціальної реклами 2016«Говори
українською»
на 2020
рекламних носіях

З метою впорядкування розміщення
україномовних
вивісок,
розпорядженням
міського голови створена робоча група з
розгляду та погодження паспортів вивісок.
Проводиться інформаційно - роз’яснювальна
робота з суб’єктами господарювання різних
сфер торгівлі і побуту на предмет дотримання
вимог Правил розміщення вивісок у місті
Хмельницькому. Роз'яснювальна робота щодо
дотримання
мовного
законодавства
проводиться і під час рейдів - обстежень з
детінізації суб’єктів торгівлі
Управлінням
транспорту
та
зв’язку
Хмельницької міської ради при укладанні
договорів на розміщення реклами
в
громадському
транспорті
дотримуються
вимоги мовного законодавства.
У
тролейбусах
КП
«Електротранс»
розміщені монітори з метою трансляції
соціальної і комерційної реклами виключно
державною мовою
Культурно-мистецькі,
туристичні,
спортивно-масові й молодіжні заходи, що
проводять структурні підрозділи Хмельницької
міської ради, ведуться українською мовою із
використанням
україномовних
фонограм.
Управлінням культури і туризму дотримується
нова
концепція
проведення
урочистих
покладань квітів і відзначення ювілейних дат
видатних діячів української літератури
Управлінням архітектури та містобудування
спільно з міським Товариством української
мови імені Тараса Шевченка «Просвіта»
упродовж дії Програми двічі на рік
розміщувалися
постери
з
соціальною
рекламою на 4-х рекламних засобах типу «бігборд» та 20-ти рекламних засобах типу «сітілайт»

Без
фінансу
вання

–

–

–

–

–

Без
фінансу
вання

–

–

–

–

–

Міський
бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

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
різнобічного
розвитку
української мови

3.

Поповнення фондів шкільних
бібліотек
словниками,
довідниками,
фаховою

2. Доступ учнівської та студентської молоді до якісної освіти
2016Обдаровані
діти
закладів
загальної Міський
2020
середньої 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. Проводиться
системна робота з керівниками учнівських
науково-дослідницьких
робіт
і
юними
дослідниками з підготовки й успішної участі в
усіх етапах конкурсу МАН.
Учні члени МАН щорічно брали участь в
І-ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт
у секціях
наукових
відділень
літературознавство,
фольклористика,
мистецтвознавство
та
мовознавство
2017,
Департаментом освіти та науки щорічно Міський
2019
проводиться огляд шкільних кабінетів з бюджет
української мови. Під час атестації вчителів
української мови і літератури вивчаються і
систематизуються
кращі
практики,
узагальнюється і поширюється досвід вчителів
– методистів. Департамент освіти та науки
спільно з Хмельницькою міською радою
щороку організовує міський конкурс читцівдекламаторів
«Слово
Нації».
Вчителі
української мови та літератури є активними
учасниками міського та обласного етапів
виставки-конкурсу педагогічних ідей «Освіта
Хмельниччини на шляхах реформування»
2016У рамках виконання Програми фонди Міський
2020
шкільних бібліотек поповнено в травні 2017 бюджет
року художньою літературою для різних

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

-

100

9,9

-

-

періодикою, підручниками
культури мовлення

з

вікових
груп
школярів,
довідковою
літературою та словниками. Закуплено
літературу, яка включена до навчальної
програми шкільних курсів української мови та
літератури, зокрема: сучасна казка Зірки
Мензатюк «Казочки-куцехвостики», казкове
фентезі Олександра Дерманського «Король
буків, або Таємниця Смарагдової книги»,
казкові пригоди Лесі Ворониної «Прибулець із
Країни Нямликів», казка з історичним
антуражем Зірки Мензатюк «Таємниця
козацької шаблі», твори популярних сучасних
письменників, серед яких Олександр (Сашко)
Дерманський, Ірен Роздобудько, Мирослав
Дочинець, Андрій Кокотюха, Ліна Костенко,
Володимир Лис. Романом у трьох томах Петра
Воробея «Заграва» поповнені бібліотеки шкіл у
2018 році. Заклади загальної середньої освіти
забезпечуються підручниками у порядку,
визначеному МОН України

5.

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

6.

Проведення та забезпечення 2016участі учнів та вчителів у 2020

4.

2017,
2020
20162020

Департаментом освіти та науки та
Хмельницьким
міським
Товариством
української мови імені Тараса Шевченка
«Просвіта» щорічно проводяться заходи,
спрямовані на підвищення фаховості учителів
української мови та літератури. Система
методичної роботи з учителями української
мови та літератури закладів загальної
середньої освіти міста за період дії Програми
була організована методистами науковометодичного центру Департаменту освіти та
науки і сприяла підвищенню якості викладання
української мови
Школярі міста беруть активну участь у І-ІV
етапах Всеукраїнської олімпіади з української

Міський
бюджет

–

-

-

-

-

Без
фінансування

–

–

–

–

–

Міський
бюджет

відповідних етапах міжнародних,
всеукраїнських,
обласних
олімпіад, конкурсів з української
мови і літератури
7.

Забезпечення участі школярів у 2016Міжнародному
конкурсі
з 2020
української мови імені Петра
Яцика

8.

Забезпечення участі школярів у 2016Міжнародному
мовно- 2020
літературному
конкурсі
учнівської
та
студентської
молоді імені Тараса Шевченка

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

мови та літератури. Щорічно учні шкіл міста є
переможцями та призерами ІІ - ІV етапів
Всеукраїнської олімпіади з української мови та
літератури. Двічі учні шкіл міста ставали
стипендіатами Кабінету Міністрів України
Міжнародний конкурс з української мови
імені Петра Яцика щорічно стартує у День
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.
У
ІV
(заключному)
етапі
ХХ
Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика щорічно беруть участь учні
закладів загальної середньої освіти міста
Школярі міста беруть участь у І-ІV
етапах Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка.
У ІV (заключному) етапі ХХ Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка
учні закладів загальної середньої освіти
здобували перемогу
Хмельницьким
міським
Товариством
української мови імені Тараса Шевченка
«Просвіта»
започатковано
річний
просвітницький проєкт «Кобзар»-Слово на кожен
день» з нагоди 180-річчя першого видання та 160річчя останнього прижиттєвого видання.
Проводяться
зустрічі
з
відомими
Шевченкознавцями, поетами і письменникам
Поділля, тематичні просвітницькі заходи в
НАДПСУ імені Богдана Хмельницького, ГУ
НП у Хмельницькій області, закладах загальної
середньої освіти міста.
Регулярно проводяться тематичні заходи
«Любити Шевченка
– любити Україну»,

Міський
бюджет

Міський
бюджет

Міський
бюджет

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

12.

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

Разом
1.

«Кобзар – Слово на кожен день», конкурс на
найкращі ілюстрації до творів Тараса
Шевченка, відеолекторії «Любити Україну –
любити Шевченка» тощо
Постійно надається консультативна
допомога з оволодіння державною мовою
їноземцям і представникам національних
меншин,
які
мають
намір
порушити
клопотання про набуття громадянства України.
За період дії Програми довідки про розуміння
української мови отримали 74 особи
Хмельницьким
міським
Товариством
української мови імені Тараса Шевченка
«Просвіта», закладами освіти, Хмельницьким
палацом творчості дітей та юнацтва регулярно
проводяться творчі вечори-зустрічі учнів та
студентів з письменниками, журналістами,
творчими колективами, що популяризують
українську мову і культуру.
Щорічно заходи організовуються з нагоди
Дня української писемності та мови,
Міжнародного Дня рідної мови, до Дня
народження Л. Костенко, до Дня народження
Т. Шевченка
Хмельницьким
міським
Товариством
української мови імені Тараса Шевченка
«Просвіта»
реалізується
просвітницький
проєкт на ТРК «Місто» на тему «Українська
мова – твого життя основа».
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3. Формування цілісного національного інформаційно-культурного простору
Забезпечення
пріоритетності 2016Управлінням
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
перевезення громадським транспортом у місті
у громадському транспорті
Хмельницькому, про забезпечення звучання
україномовних ефірів та українського контенту
у громадському транспорті. Перевізникам

2.

Запровадження на ТРК «Місто» 2016циклу
тематичних
програм, 2020
зокрема: «Мова рідна, слово
рідне…»

3.

Запровадження
рубрики 2016«Українське слово» в газеті 2020
Хмельницької
міської
ради
«Проскурів»

4.

Сприяння розширенню мережі 2016українських книгарень у місті
2020

заборонена звукова реклама і використання
шансону
На ТРК «Місто» регулярно виходить цикл
тематичних програм «Українська мова–твого
життя
основа»
за
участю
голови
Хмельницького
міського
Товариства
української мови імені Тараса Шевченка
«Просвіта» Зої Діденко
Редакція газети «Проскурів» чітко
дотримується Закону Україну «Про засади
державної мовної політики». У газеті всі
матеріали друкуються державною мовою
згідно зі словниками української мови та
українського правопису. Газета «Проскурів»
тісно співпрацює з Хмельницьким міським
Товариством української мови імені Тараса
Шевченка «Просвіта», висвітлюючи різні
заходи в Народному Домі, вихід у світ нових
видань, які пропагують українську мову, твори
Тараса Шевченка, інших видатних поборників
слова, зокрема й діаспори.
Друкуються твори відомих подільських
письменників і поетів Броніслава Грищука,
Миколи Клеца, Павла Гірника, Ростислава
Балеми, Володимира Олійника, Петра Карася,
Василя
Кравчука,
Миколи
Коломійця,
Анатолія Ненцінського, Оксани Радушинської
та інших
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.
У зв’язку з набранням чинності 16 липня
2019 року Закону України «Про забезпечення
функціонування
української
мови
як
державної»
управлінням
торгівлі
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5.

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

6.

Широке
висвітлення
ходу 2016реалізації
міської
програми 2020
розвитку
і
функціонування
української мови в засобах
масової інформації

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
Хмельницької міської ради від 14.05.2020 року
№ 402 «Про внесення змін в рішення
виконавчого комітету Хмельницької міської
ради від 25.01.2018 року № 59 «Про
затвердження Правил розміщення вивісок у
місті Хмельницькому» 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 доведено до керівників торговельних
об’єктів і 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
Хмельницької міської ради і її структурних
підрозділів виключно державною мовою згідно
з українським правописом
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4. Популяризація українського національного мистецтва, народних звичаїв та обрядів
1.

Розвиток
мережі 2016українознавчих, народознавчих 2020
музеїв у закладах освіти і
культури

В приміщенні дитячої музичної школи Міський
№ 2 працює світлиця-музей традиційної бюджет
матеріальної культури громадської організації
«Відродження традицій Поділля».

-

2.

Створення
умов
для 2016популяризації української мови 2020
засобами сучасного мистецтва
через роботу театральних студій,
фольклорних ансамблів

3.

Оновлення і модернізація 2016навчально-методичну
базу 2020
кабінетів української мови та
літератури в навчальних закладах

При закладах загальної середньої освіти
міста діє 15
музеїв українознавчого,
народознавчого, літературного, краєзнавчого,
історико-етнографічного,
історикокраєзнавчого профілів: «Історії міста та
школи» (СЗОШ № 1); «Подільська оселя»
(НВО № 5); «Історія Рідного краю» (СЗОШ №
7); «Світлиця» (НВК № 10); «Музей історії
гімназії» та «Музей-театр подільських звичаїв
та традицій», «Музей Бойової слави» (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), «Українська хата» і «Музей
Другої Світової війни» (НВО № 28).
Керівники шкільних музеїв проводять
змістовну роботу з музейним активом,
екскурсоводами. Здійснюється збір експонатів,
наповнення і створення нових експозицій,
розробка екскурсій
різної тематики,
організація зустрічей тощо
Управління культури і туризму всебічно
підтримує діяльність дитячих фольклорних
колективів та театральних студій: безкоштовне
навчання, сприяння участі колективів у
конкурсах і фестивалях різних рівнів. При
закладах культури міста успішно діє 5 дитячих
фольклорних колективів, 4 театральних
колективи
В усіх закладах загальної середньої
освіти обладнані кабінети української мови та
літератури, в них постійно оновлюється
методична література, засоби, необхідні для
проведення уроків, тематичні виставки і
стенди
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4.

Запровадження
проведення 2016вечорів українського романсу у 2020
Хмельницькій дитячій школі
мистецтв «Райдуга»

5.

Проведення фестивалю-конкурсу 2017,
української патріотичної пісні та 2019
музики «Червона калина»

6.

Проведення
регіонального 2016різдвяного
етнофестивалю 2020
«Благослови,
Боже, літо
починати, Христа славити!» та
фестиваль гаївок

7.

Проведення
концертних 2016програм-лекцій
з
метою 2020
популяризації
українського
музичного
мистецтва
в
загальноосвітніх закладах міста
професійними муніципальними
колективами

8.

Проведення
міського
етапу 2016Всеукраїнського
конкурсу 2020
учнівської
творчості
«Об’єднаймося ж, брати мої»

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 такі вечори
проходять
у
Міській
централізованій
бібліотечній системі. Всього відбулося 4
вечори до Дня української письменності у ЦБС
та 1 у обласному літературному музеї, на яких
були присутні понад 450 глядачів
Фестиваль
–
конкурс
української
патріотичної
пісні
«Червона
калина»
проводиться управлінням культури і туризму
один раз на два роки. У 2017 році учасниками
були понад 100 чоловік. У 2019 фестиваль
отримав нову назву «UAMusicfest»
Регіональний різдвяний етнофестиваль
«Благослови, Боже, літо починати, Христа
славити!» проведено у 2016, 2017, 2019 та
2020 роках. Брали участь фольклорноетнографічні
колективи
з
Вінницької,
Львівської,
Тернопільської,
Одеської,
Рівненської та Хмельницької областей
З метою популяризації українського
музичного
мистецтва
академічним
муніципальним
камерним
хором
та
муніципальним естрадно-духовим оркестром
систематично
проводяться
концертні
програми-лекції у закладах загальної середньої
освіти. Упродовж 2016- 2020 років було
проведено 134 концертів – лекцій, на яких
були присутні понад 28,3 тис. глядачів
Управлінням культури і туризму спільно з
дитячою
школою
образотворчого
та
декоративно-прикладного
мистецтва
організовується і проводиться міський етап
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
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9.

Проведення
загальноміського 2016,
конкурсу творів образотворчого 2018,
мистецтва
«Рідна
мова 2020
калинова»

10.

Запровадження
театральної 2016постановки
за
творами 2020
українських драматургів

«Об’єднаймося ж, брати мої». Щорічно у
конкурсі приймають участь понад 200 учнів
шкіл естетичного виховання та закладів
загальної середньої освіти міста, роботи
переможців
міського
етапу
конкурсу
подаються на обласний етап Всеукраїнського
конкурсу
У листопаді 2016 року
з ініціативи
управління культури і туризму, дитячої школи
мистецтв
проведений
перший
міський
конкурс-виставка
творів
образотворчого
мистецтва «Рідна мова калинова».
На виставці було представлено понад 170
художніх робіт вихованців позашкільних
спеціалізованих мистецьких закладів міста.
У 2019 -2020 роках було проведено другий
та третій конкурс «Рідна мова калинова», на
яких було представлено понад 200 художніх
робіт. У 2020 році був організований онлайн
перегляд виставки ІІІ міського конкурсу
образотворчого мистецтва
«Рідна мова
Калинова»
Народний аматорський театр «Дзеркало»
міського будинку культури у звітних роках
здійснив наступні театральні постановки:
поетична вистава «Шляхами міста»,
присвячена місту Хмельницькому за віршами
українських та подільських авторів;
ювілейний
вечір
«Лесь
Курбас:
розстріляний промінь серця», присвячений
130-річчю від дня народження українського
режисера, актора та теоретика театру;
- вечір пам’яті з нагоди відзначення 80-річчя
українського поета Василя Стуса спільно з
моно-театром «Кут».
В
репертуарі
театральних
сезонів
монотеатру «Кут»: монодрама за творами
репресованих українських поетів «Прокляті
роки»; кіно-театральна інсталяція «Птах душі»

Міський
бюджет

Міський
бюджет

4,3

-

-

-

3,0

-

13,7,

-

4,4

-

11.

Забезпечення
показу фільмів
виробництва

пріоритетності 2016вітчизняного 2020

до 80-ї річниці з Дня народження Героя
України, поета Василя Стуса; 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
Впродовж 2016 – І півріччя 2018 року Без
міським комунальним підприємством – фінансу
кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка продемонстровано вання
26 стрічок вітчизняного виробництва, зокрема:
– впродовж 2016 року – 6 стрічок;
– впродовж 2017 року – 15 стрічок;
– впродовж І півріччя 2018 року – 5 стрічок.
Важливим
напрямком
діяльності
кінотеатру є проведення ексклюзивних подій.
Впродовж 2017 року кінотеатром проведено:
– національна прем’єра документального
фільму «Воїни духу»;
– фестиваль військового патріотичного кіно у
твоєму місті «Позивний зеніт»;
– ІV міжнародний фестиваль мистецтва кіно
для дітей та підлітків «Чілдрен кінофест –
2017», в конкурсній програмі якого була
представлена українська анімація «Микита
Кожум’яка»;
– кінофестиваль українського
короткометражного кіно «Відкрита ніч. Дубль
20»;
– допрем’єрний показ ІІІ частин патріотичного
кінопроекту «Слава Україні! Героям Слава!»;
– допрем’єрний показ гостросюжетного
історичного кінофільму «Червоний», по
завершенні перегляду якого відбулась творча

–

–

–

–

–

12.

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

зустріч з членами знімальної групи;
– фестиваль українського глядацького кіно
«OBRIY kino fest»;
- показ документального фільму «Сильніше
ніж зброя» з нагоди відзначення Дня Гідності
та Свободи.
Впродовж
І
півріччя
2018
року
кінотеатром проведено:
– творчий вечір «Птах душі» до 80-ї річниці з
Дня народження поета України В. Стуса;
– спільно з міським будинком культури –
кіно-лекцію «Герої України. Крути»;
– прем’єрний показ фільму «У нас був
шкільний бал»;
– фестиваль мистецтва кіно для дітей та
підлітків «Чілдрен Кінофест – 2018»,
переможцем якого стала українська стрічка –
фентезі «Сторожова застава».
У 1 півріччі 2020 року кінотеатром ім. Т.Г.
Шевченка
демонструвалося
6
фільмів
українського
виробництва
(«Пекельна
хоругва», «Віддана», «Наші котики», «Гола
правда», «Черкаси», «Побачення у Вегасі»).
Сеансів: 283
Всеукраїнський
фестиваль-конкурс Міський
народної хореографії ім. В. Глушенкова бюджет
проведено у 2017 році. Брали участь 17
колективів, понад 500 учасників з Грузії,
Румунії, Сербії, України. У 2019 році пройшов
Міжнародний фестиваль народної хореографії
«HlushenkovFolkFest», в якому брали участь
понад 20 колективів з України, Вірменії, Чілі,
Польщі, Литви та Турції

Разом
5. Формування україномовного національно-патріотичного середовища
1.
Розроблення нової концепції у 2016
Управлінням
культури
і
туризму Без
проведенні міських заходів щодо
розроблено сучасну концепцію проведення фінансу
відзначення днів народження
урочистих покладань квітів та відзначення вання

246,6 -

29,6
–

985,0

327,9 209,0 1010,5
–

–

–

-

17,4
–

2.

3.

Тараса Шевченка, Івана Франка,
Лесі Українки та інших видатних
діячів української літератури та
культури
Проведення до Дня Соборності 2016України
Всеукраїнського 2020
фестивалю
танцю
«Зимові
візерунки»

Налагодження
співпраці
з 2016творчими
колективами 2017
Олександрівського
району
Донецької
області,
міст
Старобільська та Новопсковськ
Луганської області
в рамках
проекту «Український Донбас»

ювілейних дат видатних діячів української
літератури.
Щороку з 1987 року 20-22 січня у
Хмельницькому палаці творчості дітей та
юнацтва до Дня Соборності України
проводиться Всеукраїнський фестиваль танцю
«Зимові візерунки» пам’яті Юрія Гуреєва.
Гостями фестивалю є колективи:
зразковий
ансамбль
народного
танцю
«Барвінок» Білгород-Дністровського міського
центру дитячої творчості (художній керівник
Тетяна Мікуліна), Одеська область; дитячий
фольклорний оркестр гуцульських народних
інструментів Ясінянської дитячої школи
мистецтв
(художній
керівник
Олексій
Гутелюк), Рахівський район, Закарпатська
область тощо.
Приймає
їх
народний
художній
колектив ансамбль танцю «Подолянчик»
Хмельницького палацу творчості дітей та
юнацтва, художній керівник Іван Гуреєв.
Учасники фестивалю за три дні
наповнюються
емоціями,
враженнями,
зміцнюються існуючі зв’язки, збагачуються
новими друзями. У 2020 році відбувся ХХХІ
Всеукраїнський фестиваль «Зимові візерунки»,
присвячений 101-річниці Соборності України
З 2015 року Хмельницькі бібліотеки
започаткували літературну співпрацю з
літераторами м. Старобільськ через веб-міст
«Бібліотеки єднають Україну», присвячений
річниці підписання договору про дружбу та
співпрацю
між
містами. У
міському
літературному фестивалі «Слово єднає-2017»
взяли участь гості фестивалю – член
Міжрегіональної спілки письменників України,

Міський
бюджет

3,0

3,0

3,0

150,0

3,0

Міський
бюджет

2,0

5,0

–

–

–

4.

Створення електронної бази 2017
матеріалів (сценаріїв, конкурсів
тощо) для проведення заходів із
відзначення свят української
мови, Дня української писемності
та мови в навчальних закладах
міста

5.

Здійснення
підтримки 2016громадських ініціатив щодо 2020
створення
українського
пісенного мистецького продукту

6.

Популяризація
пісенної 2016української
творчості
через 2020
проведення
творчих
звітів
художніх
колективів
міста,
огляди-конкурси
художньої
самодіяльності

Микола Сичов, представник бібліотечної
спільноти Старобільська Ірина Сичова та
український
письменник,
журналіст,
художник, перекладач, громадський діяч, член
Національної спілки письменників України
Григорій Половинко з м. Луганськ. Микола та
Ірина Сичови також брали участь у
літературному фестивалі «Слово єднає-2019»
У закладах освіти міста щорічно
поповнюється електронна база матеріалів
(сценаріїв, конкурсів тощо) для проведення
заходів із відзначення свят української мови,
Дня української писемності та мови. Матеріали
відображають творчий підхід до створення
сценаріїв
усіх
заходів.
Вони
постійно
оновлюються, відображаючи швидкоплинну
сучасність, творчий підхід авторів та виконавців
заходів. Учителі діляться досвідом роботи з
колегами, друкують авторські матеріали у
фахових виданнях
Управлінням
культури
і
туризму
підтримано видання збірок подільських поетів
- піснярів
Л. Савчук «Пісенник для дітей»,
М. Воньо «Літаюча квітка». Надано підтримку
при проведенні творчого вечора поета –
пісняра
М. Дорожка
Щорічно у січні-березні проводиться
міський
конкурс-огляд
художньої
самодіяльності закладів освіти з метою
виявлення, поширення та популяризації
творчості
учнівської
молоді
міста
Хмельницького.
Одночасно
проводиться
міський етап виставки-конкурсу декоративно ужиткового та образотворчого мистецтва.
У 2016 році відбувся творчий звіт
мистецьких колективів та виконавців міста
«Тобі, Україно!», приурочений до 25-ї річниці
Незалежності України. Традиційно один раз на

Без
фінансу
вання

–

–

–

–

–

Міський
бюджет

-

1,5

1,5

-

-

Міський
бюджет

5,0

2,0

2,0

2,0

-

7.

Залучення
до
участі
в 2016просвітницькій
програмі 2020
обласного радіо «Подільський
передзвін» вчителів та учнів
навчальних закладів міста

8.

Поповнення бібліотечних фондів

9.

Створення електронних ресурсів 2016щодо творчості хмельницьких 2020

20162020

рік проходять творчі звіти художніх колективів
міста; щороку відбувається вечір українського
романсу «Сьогодні муза в серці править бал»,
присвячений Міжнародному дню рідної мови.
У зв‘язку з карантинними заходами у 2020
року конкурси та звіти колективів не
проводились
У просвітницькій програмі обласного
радіо «Подільський передзвін» (автор і ведуча
Зоя Діденко) брали участь вчителі та учні
закладів освіти міста; найперше, переможці
щорічних конкурсів «Живи, Кобзарю, в пам’яті
людській»
Придбання
книг
за
рішенням
Координаційної ради по закупівлі книг
місцевих авторів проводиться через систему
тендерних закупівель ProZorro.
У 2020 році на комплектування фондів
Хмельницької міської ЦБС було використано
150360,83 грн з різних джерел надходжень. З
міського бюджету виділено 57409,00 грн на
придбання книг за рішенням «Координаційної
ради по закупівлі книг місцевих авторів»
19751,00 грн (146 примірників), за програмою
«Читай українською» 37658,00 грн. (423
примірники).
За
позабюджетні
кошти
придбано книг на 15880,77 гривень. За
Державною програмою (136 примірників), на
суму
53727,00
грн
подаровані
(1574
примірників), 2234,06 грн обмінний фонд (31
примірник), 21110,00 грн заміна та покриття
нестачі (277 примірників). Книжкові фонди
бібліотек
ЦБС
поповнились
2587
примірниками книг. Українською мовою
надійшло 2053 примірники, що становить 85%
від кількості нових книг
З 2016 року Хмельницька міська ЦБС у
співпраці
з
Хмельницькою
міською

Без
фінансу
вання

–

Міський
бюджет

256,8

Без
фінансу

–

–

–

305,1 214,5

–

–

–

-

–

57,4

–

–

письменників та історії міста,
презентація їх у мережі Інтернет

10.

Створення
електронного 2016каталогу
повних
текстових 2020
видань з фондів централізованої
бібліотечної системи

11.

Проведення
міського 2016літературного
фестивалю 2020
«Слово єднає»,
конкурсів «Найкращий читач»
та «Кобзарик»

12.

Підготовка та друк видань з 2016-

організацією
Національної
спілки
краєзнавців України започаткувала на сайті
ЦБС
електронну
бібліотеку
науковокраєзнавчих
збірників
«Хмельницькі
краєзнавчі студії», віртуальним сховищем
для яких став Google disk. На сайті в on-line
режимі можна переглянути всі випуски, які
побачили світ у 2014-2016 рр., їх можна
скачувати і використовувати автономно в offline режимі.
Натепер на сайті Хмельницької міської
ЦБС в on-line режимі можна переглянути 58
збірників
При створенні електронного каталогу
текстових видань з фондів централізованої
бібліотечної системи пріоритет надається
повнотекстовій
версії
документа.
Оцифровуються статті з періодичних видань,
які поповнюють електронну повнотекстову
базу даних. У 2020 році оцифровано 42 статті,
повнотекстова база даних складає 648 статей
У 2020 році проведений конкурс
дитячого читання «Книгоманія-2020». 18
червня відбувся ІІІ етап Конкурсу. Захід
проходив на вулиці із дотриманням всіх
карантинних вимог. Учасники-читачі протягом
години у письмовій формі відповідали на
літературні питання, розв’язували кросворди,
тестові завдання, які розробили та надіслали
організатори
Всеукраїнського
конкурсу
«Книгоманія». Членами журі були подільські
письменники Віталій Міхалевський та Юрій
Даценко, представник книгарні «Є» Марія
Браславець. Звання «Суперчитач міста»
отримали читачка бібліотеки-філії для дітей
№ 15 Кучман Софія та читач центральної
бібліотеки Шостацький Богдан
Видання книг за кошти міського

вання

Без
фінансу
вання

–

–

–

–

–

Міський
бюджет

25,7

20,0

6,0

-

6,0

Міський

0,3

0,5

1,5

-

265,27

популяризації української мови 2020
та літератури

13.

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

бюджету здійснюється управлінням культури бюджет
відповідно
до
Програми
підтримки
книговидання
місцевих
авторів
та
популяризації
української
книги
у
м. Хмельницькому на 2018-2020 роки «Читай
українською»
затвердженої
рішенням
дев’ятнадцятої сесії міської ради від 27.12.2017
№ 25, рішень Координаційної ради з питань
закупівлі та книговидання книжкової продукції
місцевих авторів за бюджетні кошти через
систему тендерних закупівель ProZorro.
У 2020 році було видано 602 примірника книг,
зокрема: посмертне видання М. Кульбовського
«З подільського кореня», літературно-художнє
видання М. Мачківського «Пізня молодість»
(вірші та поеми), «Великий шантаж»
О.
Шелепало,
літературно-публіцистичні
альманахи «Слово єднає» № 2, «Південний
Буг» № 5-6, «Медобори» № 16 та інші виданн
У жовтні 2017 року Хмельницьким міським Міський –
Товариством української мови імені Тараса бюджет
Шевченка «Просвіта» здійснено репринтне
видання книжки Івана Огієнка «Наука про
рідномовні обов`язки». Наклад – 500
екземплярів. Роздано в усі заклади освіти
міста.
Разом 322,4
Разом по роках 332,4

10,0

–

–

–

346,6 223,5 152,0 66,4
765 2688 1182,5 360,07

Інформація щодо стану реалізації заходів, визначених Програмою розвитку і функціонування української мови на 2016-2020 роки
Найменування видатків
Обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі
по роках
( міський бюджет)
2016
2017
2018
2019 рік
2020 рік
1.10. Розміщення соціальної реклами «Говори українською» на рекламних носіях
10,0
10,0
10,0
10.0
10,0
2.3. Поповнення фондів шкільних бібліотек словниками, довідниками,
0,0
100,0
9,9
фаховою періодикою, підручниками з культури мовлення
4.4. Запровадження проведення вечорів українського романсу у
0,3
0,6
0,6
1, 0
Хмельницькій дитячій школі мистецтв «Райдуга»
4.5. Проведення фестивалю-конкурсу української патріотичної пісні та
14,0
10,0
музики «Червона калина»
4.6. Проведення регіонального різдвяного етнофестивалю «Благослови,
16,5
37,2
15,0
10,0
Боже, літо починати, Христа славити!» та фестиваль гаївок
4.7. Проведення концертних програм-лекцій з метою популяризації
5,0
6,0
3,0
3,0
1,0
українського музичного мистецтва в закладах загальної середньої
освіти міста професійними муніципальними колективами
4.8. Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської
3,5
3,5
3,6
3,5
3,0
творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»
4.9. Проведення загальноміського конкурсу творів образотворчого
4,3
3,0
4,4
мистецтва «Рідна мова калинова»
4.10. Запровадження театральної постановки за творами українських
5,0
13,7
5,0
драматургів
4.12. Проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної
246,6
985,0
хореографії ім. В. Глушенкова
5.2
Проведення до Дня Соборності України Всеукраїнського фестивалю
3,0
3,0
150,0
3,0
3,0
танцю «Зимові візерунки» 2.
5.3. Налагодження співпраці з творчими колективами Олександрівського
2,0
5,0
району Донецької області, міст Старобільська та Новопсковськ
Луганської області в рамках проєкту «Український Донбас»
5.5. Здійснення підтримки громадських ініціатив щодо створення
1,5
1,5
українського пісенного мистецького продукту
5.6. Популяризація пісенної української творчості через проведення
5,0
2,0
2,0
2,0
творчих звітів художніх колективів міста, огляди-конкурси художньої
самодіяльності
5.8. Поповнення бібліотечних фондів
256,8
305,1
214,0
57,4

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:

Директор Департаменту

25,7

20,0

6,0

-

6,0

0,3

0,5,

1,5

-

265,27

-

10,0

-

-

-

332,4

765,0

2688,0

1182,5

360,07

Надія БАЛАБУСТ

