
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

05.04.2021                                       с.Миколаївка                                       № 42-ОД

Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації на території Миколаївської 
сільської ради першого етапу 
Стратегії популяризації української 
мови до 2030 року «Сильна мова – 
успішна держава»
 

Відповідно до статей 6, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020
р. № 1585-р «Про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до
2022  року)  Стратегії  популяризації  української  мови  до  2030  року  «Сильна
мова – успішна держава», розпорядження голови Сумської обласної державної
адміністрації  від  18.03.2021  №  142-ОД  «Про  затвердження  плану  заходів  з
реалізації  у  Сумській  області  першого  етапу  Стратегії  популяризації
української  мови  до  2030  року  «Сильна  мова  –  успішна  держава»,  наказу
Департаменту  освіти  і  науки  Сумської  обласної  державної  адміністрації  від
26.03.2021  №  154-ОД  «Про  затвердження  плану  заходів  щодо  реалізації  у
Сумській області першого етапу Стратегії  популяризації української мови до
2030 року «Сильна мова – успішна держава», з метою забезпечення єднання
українського  суспільства  та  зміцнення  його  української  ідентичності,
утвердження української мови на всій території України,

НАКАЗУЮ:
1.  Затвердити план заходів (далі План заходів) з реалізації плану заходів

щодо  реалізації  першого  етапу  Стратегії  популяризації  української  мови  до
2030 року «Сильна мова – успішна держава» на 2021 рік (додаток 1).

2. Директорам закладів загальної середньої освіти Миколаївської сільської
ради:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.
2.2. Подати до 30 грудня 2021 року відділу освіти відділу освіти, молоді та

спорту Миколаївської сільської ради звіт про виконання Плану заходів за рік
для його узагальнення відповідно до заданої форми (додаток 2).



3.  Спеціалісту  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської
ради Геращенко М. П.:

3.1. Забезпечити виконання Плану заходів.
3.2.  Подати  звіт  голові  Миколаївської  сільської  ради  до  01  лютого

2022 року  та  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської  обласної  державної
адміністрації до 05 лютого 2022 року про виконання Плану заходів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА



Додаток 1
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради
від 05.04.2021 № 42-ОД

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з реалізації у Сумській області першого етапу 

Стратегії популяризації української мови до 2030 року 
«Сильна мова — успішна держава»

1.   Поповнення фондів  шкільних бібліотек  навчальною, пізнавальною і
художньою літературою українською мовою.

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,
директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021 року

2. Проведення  засідань  за  «круглим  столом»,  форумів  на  тему
«Українська мова як елемент національної безпеки».

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021 року

3. Проведення дитячо-юнацьких військово-патріотичних ігор.
Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,
директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021 року

4. Забезпечення участі учнів у міжнародних та всеукраїнських заходах у
сфері  національно-патріотичного  виховання,  спрямованих  на  популяризацію
української мови. 

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021 року

5. Проведення  заходів,  спрямованих  на  популяризацію  української
літератури та мови, підвищення престижу її використання. 

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021 року



6. Сприяння в розробленні та поширенні алгоритму дій споживача в разі
порушення його мовних прав.

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021 року

7. Проведення  інформаційної  кампанії,  спрямованої  на  збільшення
кількості статей в українській Вікіпедії. 

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
Протягом 2021 року

8. Звітувати  про  проведену  роботу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради. 

Директори  закладів  загальної
середньої  освіти  Миколаївської
сільської ради
До 01.02.2022



Додаток 2
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради
від 05.04.2021 № 42-ОД

Звіт 
про виконання плану заходів з реалізації першого етапу 
Стратегії популяризації української мови до 2030 року 

«Сильна мова — успішна держава»
у Миколаївській сільській територіальній громаді на 2021 рік

у __________________________________
(назва навчального закладу)

№
з/п

Пункт Плану
заходів

Назва проведеного
заходу

Дата
проведення

Кількість
охоплених

осіб

Директор школи         _________
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