
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

05 листопада 2018 року  Старокостянтинів   № 355/2018-р 

 

Про проведення у 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, та водночас демонстрації її краси й багатства, літературної 

довершеності, керуючись ст. 10 Конституції України, ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від               

06 листопада 1997 року № 1241/97 «Про День української писемності та 

мови»: 

 

1. Провести у місті День української писемності та мови 9 листопада                   

2018 року. 

 

2. Затвердити заходи щодо проведення Дня української писемності та 

мови згідно з додатком. 

 

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим 

виконавцям забезпечити належну організацію та виконання заходів. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                    підпис                                   М. Мельничук 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

05 листопада 2018 року  

№ 355/2018-р 

 

План 

заходів щодо проведення Дня української писемності та мови 

 

1. Організувати і провести у навчальних закладах міста мовознавчі 

хвилинки, вікторини, інтелектуальні ігри, години спілкування, бесіди, 

круглі столи, усні журнали, присвячені сторінкам історії української мови, 

її красі та багатству, з метою розкриття ролі рідної мови в утвердженні 

української державності. 

 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

05-09 листопада 2018 року. 

 

2. Організувати і провести в навчальних закладах міста урок миру і 

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

 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

05-09 листопада 2018 року. 

 

3. Організувати виставки художніх, публіцистичних та наукових 

творів, статей про роль слова в нашому житті, книжкові видання про 

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

 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

05-09 листопада 2018 року. 

 

4. Організувати і провести урочисте відкриття Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. Петра Яцика (шкільний етап). 

 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

09 листопада 2018 року. 

 

5. Взяти участь у акції «Всеукраїнський радіо-диктант національної 

єдності». 

Управління освіти, відділ 

культури, туризму та охорони  
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Продовження додатка 

 

культурної спадщини, 

управління у справах сім’ї та 

молоді, відділ з питань 

внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської 

ради; 

09 листопада 2018 року. 

 

6. Організувати і провести круглий стіл «О слово рідне, пращурів 

молитва». 

 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської 

ради, міська бібліотека для 

дорослих; 

08 листопада 2018 року. 

 

7. Організувати і провести огляд літератури «Солов’їна, барвінкова 

українська рідна мова». 

 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської 

ради, міська бібліотека для 

дорослих та дітей; 

09 листопада 2018 року. 

 

8. Організувати і провести мовну годину «Рідна мово, будь не тільки 

святом, а й насущним хлібом на землі». 

 

Відділ культури, туризму та 

охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської 

ради, міська бібліотека для 

дорослих та дітей; 

09 листопада 2018 року. 

 

9. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації та у 

соціальних мережах інформації з питань проведення заходів до Дня 

писемності та мови. 
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Продовження додатка 

 

Відділ інформаційного 

забезпечення, відділ з питань 

внутрішньої політики, 

управління у справах сім’ї та 

молоді виконавчого комітету 

міської ради 

05-09 листопада 2018 року. 

 

 

 

Керуючий справами   підпис    В. Янзюк 

 

 

 

 

 


