
 
 

Міському голові м. Суми 

Лисенку Олександру Миколайовичу 

Шановний Олександре Миколайовичу! 

10 липня у приміщенні Агенції промоції “Суми” відбулась публічна         
консультація із зацікавленими сторонами щодо сприяння розвитку        
української мови в місті Суми. Представники громадської організації        
“Центр UA” спільно з місцевою владою, науковцями, активістами та         
журналістами обговорили, як стимулювати розвиток державної мови у        
переважно російськомовному прикордонному місті. За результатами      
зустрічі громадськість сформувала пропозиції до міської влади.       
Надсилаємо Вам звіт за результатами консультації та просимо вжити         
заходів і врахувати всі нижче перелічені пропозиції для розвитку         
української мови у м. Суми.  

 
Звіт за результатами консультації з заінтересованими сторонами на тему  

“Якою має бути політика місцевої влади щодо розвитку української мови у 
Сумах?” 

Мета: 

Визначити першочергові проблеми, які заважають розвитку та поширенню        
української мови у м. Суми та запропонувати шляхи їх вирішення. 

Проблема №1  

Політика місцевої влади у розвитку української мови у Сумах є 
недостатньою.  

Альтернативи рішень: 

Альтернатива 1. Прийняти комплексну програму розвитку та підтримки        
української мови у м. Суми. 



Позиції заінтересованих сторін: 
Аргументи “за”: 

1. Політика у сфері розвитку української мови у м. Суми може бути           
ефективною лише тоді, коли міститиме комплекс заходів у різних         
сферах, а виконання програми будуть спільно здійснювати       
виконавчі органи у сфері освіти, культури, молодіжної політики,        
архітектури та містобудування та інші. 

2. У рамках програми можна передбачити проведення безкоштовних       
курсів із вивчення української мови для дорослого населення міста. 

3. У рамках програми можна здійснювати контроль над дотриманням        
мовного законодавства у зовнішній рекламі 

Аргументи “проти”: 
1. Прийняття програми потягне додаткові витрати з місцевого       

бюджету; 
2. Прийняття програми додатково навантажить виконавчі органи      

місцевого самоврядування звітуванням, в той час коли практична        
робота не буде здійснюватися.  

 
Альтернатива 2. Активізувати роботу комісії з дотримання мовного        
законодавства при виконавчому комітеті Сумської міської ради. 
 
Позиції заінтересованих сторін: 
Аргументи “за”: 

1. Робота комісії може стати більш ефективною, якщо до її складу          
включити більше представників громадських організацій, які      
працюють у напрямі розвитку української мови. 

2. Призначення заступника голови комісії із числа представників       
громадськості дозволить проводити засідання частіше. 

 
Аргументи “проти”: 

1. Протягом року із моменту створення комісія із дотримання мовного         
законодавства не прийняла жодного рішення і є обгрунтовані        
сумніви, що і надалі її робота буде неефективною. 

2. Комісія є дорадчим органом і не має практичних інструментів для          
забезпечення дотримання мовного законодавства. 



 
Альтернатива 3. Управлінню освіти і науки Сумської міської ради видати          
розпорядження, яким контролювати спілкування державною мовою      
викладачів, вчителів та вихователів під час навчального процесу, а також          
на перервах.  
Позиції заінтересованих сторін: 
Аргументи “за”: 

1. У разі, якщо освітній процес повністю буде здійснюватися        
українською мовою, вплив російської мови на учнівську молодь        
зменшиться. 

 
Аргументи “проти”: 

1. Виконання розпорядження буде ігноруватися вчителями та      
директорами шкіл.  

Ціна невирішення проблеми 

Місто Суми знаходиться за 40 км. від російського кордону. Враховуючи,          
що більшість мешканців міста є російськомовними, це може бути         
використано державою-агресором для дестабілізації суспільно-політичної     
обстановки у Сумах. 
 
Відповідь просимо надати на електронну адресу      
nataliorlova2907@gmail.com. 
 
Контактна особа – Наталія Орлова, регіональний координатор ГО “Центр         
UA” у Сумській області, (066) 536 71 93. 
 

20.07.2018                                     Наталія Орлова 

mailto:nataliorlova2907@gmail.com

