
 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

04 листопада 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 332/2019–р 

 

 

Про проведення в місті Дня 

української писемності та мови 

 

 

З метою підтримки рідної мови, привернення уваги світового українства до 

проблем української мови, її вивчення та розвитку, пропаганди і популяризації, 

відповідно до ст. 10 Конституції України, Указом Президента України від 

06.11.1997 № 1241/97 «Про День української писемності та мови», 

розпорядження міського голови від 04 листопада 2019 року № 310/2019-рвс 

«Про відрядження Мельничука М.С., Савіцького В.В.», керуючись ст. 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Провести в місті День української писемності та мови 08 листопада  

2019 року. 

 

2. Затвердити заходи щодо проведення Дня української писемності та мови 

(додаються). 

 

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим 

виконавцям забезпечити належну організацію та виконання затверджених 

заходів. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Тетяну БОНДАРЧУК. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                              підпис                             Володимир БОГАЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

04 листопада 2019 року № 332/2019-р 

 

 

Заходи  

щодо проведення в місті Дня української писемності та мови  

 

1. Організація та проведення в навчальних закладах міста мовознавчих 

хвилинок, вікторин, інтелектуальних ігор, годин спілкування, бесід, круглих 

столів, усних журналів, присвячених сторінкам історії української мови, її красі 

та багатству з метою розкриття ролі рідної мови в утвердженні української 

державності. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

04-09 листопада 2019 року. 

2. Організація та проведення в навчальних закладах міста уроку миру та 

єднання «Там, де живе рідна мова, живе український народ». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

04-08 листопада 2019 року. 

3. Організація виставок художніх, публіцистичних та наукових творів,  

статей про роль слова в нашому житті, книжкових видань про історію 

української мови, вислови та цитати відомих людей про її красу. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

04-08 листопада 2019 року. 

4. Проведення свята рідної мови «Моє багатство – рідна мова». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, міський центр 

дитячої та юнацької творчості; 

07 листопада 2019 року о 16 год 00 хв. 

5. Перегляд мультимедійних презентацій та відеороликів: «З витоків 

української писемності», «Світлиця слова в безмежжі часу», «Ну що б, 

здавалося, слова…». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, міський центр 

дитячої та юнацької творчості; 

04-08 листопада року о 16 год 00 хв. 

6. Забезпечення участі в акції «Всеукраїнський радіодиктант національної 

єдності». 

Управління освіти, управління 

культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

08 листопада 2019 року об 11 год 00 хв. 
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7. Організація та проведення кола спілкування «Мова єднає всіх». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, міська бібліотека для дорослих; 

08 листопада 2019 року об 11 год 00 хв. 

8. Організація та проведення перегляду літератури «До криниці рідного 

слова». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, міська бібліотека для дорослих та 

дітей; 

08 листопада 2019 року об 11 год 00 хв. 

9. Організація та проведення кола спілкування «І там, де звучить 

українська мова, живе український народ». 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, міська бібліотека для дітей; 

08 листопада 2019 року о 12 год 00 хв. 

10. Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації та в соціальних 

мережах інформації з питань проведення заходів до Дня писемності та мови. 

Управління освіти, управління 

культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

04-08 листопада 2019 року. 

 

 

 

Керуючий справами                             підпис                             Валентина ЯНЗЮК 

 


