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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УСІХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 

ХУСТСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

НА 2021-2025 роки 

 

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Комплексна програма розвитку та функціонування української мови  

в усіх сферах суспільного життя Хустської територіальної громади на 2021-

2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Декларації про 

державний суверенітет України, Декларації прав національностей України, 

Закону України «Про засади державної мовної політики», Європейської 

культурної конвенції 1954 року та на виконання вимог статті 10 Конституції 

України, яка гарантує всебічний розвиток та функціонування української мови 

у різноманітних сферах суспільного життя. 

Мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального 

розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною і невичерпною 

скарбницею культурного надбання народу. 

Утвердження і розвиток української мови, яка згідно з Конституцією 

України є державною, – це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива 

подальша розбудова Української держави. У Хустській територіальній громаді 

є потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення 

належного використання державної мови в різних сферах життя: освіті, 

культурі, спорті та туризмі, рекламі, засобах масової інформації тощо. 

Отже, необхідно докласти зусиль для розширення меж функціонування 

української мови, забезпечення її всебічного розвитку в громаді як 

консолідуючої сили громадянського суспільства. Послідовне вирішення мовних   

питань, зміцнення державного статусу української мови передбачає стимулювання 

процесу побудови заможної та демократичної держави. 

Реалізація заходів Програми, які передбачають популяризацію української 

мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший 

спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів  

в закладах освіти, сприятиме розвитку та функціонуванню української мови. 

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися)  

в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період  

її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України. 

Паспорт до Програми наведений у додатку 1 до Програми. 

 

                                                ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є забезпечення додержання конституційних гарантій  

і створення умов для всебічного розвитку і функціонування української мови як 

державної в усіх сферах суспільного життя на всій території Хустської громади; 

розширення сфери вживання державної мови, виховання любові, поваги, 

шанобливого ставлення до неї у жителів області; визначення стратегічних 
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пріоритетів та орієнтирів у подоланні деформацій національного мовно-

культурного та мовно-інформаційного простору; забезпечення мовних прав 

громадян та єдності України; дотримання норм законів України щодо 

забезпечення культурно-мовних прав громадян та виконання зобов’язань 

України перед Радою Європи у відповідності до Європейської культурної 

конвенції. 

 

ІІІ. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

Державна мовна політика потребує постійного удосконалення  

з урахуванням потреб і викликів, що стоять перед суспільством. 

У зв'язку з цим актуалізувалися такі потреби: 

- зміцнення державного статусу української мови в громаді, вироблення 

дієвих механізмів її захисту та розвитку; 

- забезпечення дотримання посадовими і службовими особами органів 

місцевого самоврядування вимог закону щодо обов’язковості використання 

державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків, недопущення її 

дискримінації; 

- розробки та відкриття мережі курсів з вивчення української мови (в тому 

числі дистанційних та онлайн-курсів);  

- покращення якості викладання державної мови в закладах освіти; 

- підтримки інновацій, нових знань та розвитку сучасних культурних 

індустрій; 

- заохочення молоді до вивчення, навчання та спілкування українською 

мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів; 

- створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на 

одержання інформації українською мовою, в тому числі через засоби масової 

інформації, рекламу, розширення україномовного інформаційного простору; 

- здійснення моніторингу щодо забезпечення мовних прав закордонних 

українців;  

- збереження культурної спадщини як основи національної культури та 

розширення доступу до неї громадян; 

- підтримки культурного розмаїття, розвитку міжнародного культурного 

співробітництва в громаді. 

Отже, незважаючи  на певні здобутки у розвитку і функціонуванні 

української мови в різних сферах, у Хустській громаді існує потреба в 

подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного 

використання державної мови в різних сферах життя: освіті, культурі, спорті та 

туризмі, рекламі, засобах масової інформації тощо. 

 

ІV. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

Завдання та заходи з виконання Програми наведено в додатку 2  

до Програми. 
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V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- практична реалізація 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 краю; 

- зміцнення комунікативного й демографічного потенціалу української 

мови та покращення мовної культури населення краю;  

- підтримка наукових розробок, предметом дослідження яких є українська 

мова, література і культура, та випуск видань українською мовою; поліпшення 

навчально-методичного забезпечення навчальних закладів громади різних типів 

з метою вивчення державної мови;  

- стимулювання вивчення української мови учнями навчальних закладів 

громади. 

Виконання Програми забезпечить поширення функцій та сфер застосування 

державної мови, розвиток української культури в усіх її проявах, формування 

цілісного національного інформаційно-культурного простору. Передбачені 

кроки сприятимуть вихованню різнобічно та гармонійно розвиненого, 

національно свідомого, високоосвіченого громадянина України, який буде 

здатний реалізувати свої права та виконати покладені на нього Конституцією 

України обов’язки. 

У разі потреби здійснюватимуться перегляд запланованої діяльності, 

пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання проблеми. 

 

VІ. 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. 

 

VIІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 

Координація заходів, передбачених Програмою покладається  

на управління освіти, релігій та у справах національностей виконавчого 

комітету Хустської міської ради.  

Контроль за виконанням Програми здійснюється управлінням освіти, 

релігій та у справах національностей виконавчого комітету Хустської міської 

ради. 

Узагальнену інформацію про хід виконання програми управління освіти, 

релігій та у справах національностей подає щорічно до 20 лютого Хустській 

міській раді. 

 

Секретар ради                                                                          Василь ГУБАЛЬ 


