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Інформаційний запит 

 

Відповідно до Положення про Міністерство культури і туризму України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. 

№1566, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із 

забезпечення проведення державної політики у сфері культури та державної 

мовної політики є Міністерство культури і туризму України. 

 

На регіональному рівні функції, пов’язані з проведенням державної мовної 

політики, здійснюють управління культури і туризму обласних державних 

адміністрацій. 

 

Але на практиці не зрозуміло, як Держава забезпечує, закріплене статтею 10 

Конституції України, функціонування на сучасному рівні української мови у 

таких обов’язкових сферах, як господарська, офіційна, наукова та мистецька. 

Адже є проблеми, які гостро стоять і у нашій повсякденній діяльності. Це 

застосування іншомовних запозичень, введення в обіг українських 

відповідників і новотворів, застосування термінів та унормування лексики, 

спираючись на досягнення науки та відповідний державний механізм. Такий 

механізм не функціонує або ж взагалі не створено. А багаточисельна та 

розгалужена мовознавча наука й освіта є безпорадними та бездіяльними. 

 

Зважаючи на те, що у Ніжині розташовано ряд навчальних закладів у галузі 

культури − музична школа, школа мистецтв, хореографічна  школа, училище 



культури і мистецтв ім. М. Заньковецької, факультет культури і мистецтв 

НДУ ім. М. Гоголя, в яких навчається кілька тисяч учнів і студентів з 

багатьох областей України, значення дотримання в наочності міста 

україномовного статусу важко переоцінити. 

 

Проблеми дотримання мовного законодавства у зовнішній рекламі, 

інформації, спілкуванні зі споживачами, відсутності відповідальності за 

порушення мовного законодавства розглядалися на засіданні Торговельної 

галузевої ради підприємців м. Ніжина ще у листопаді 2009 року (протокол 

№3 від 16 листопада). Але знову таки досі жодного реагування від органів 

місцевого самоврядування нема. 

 

У зв’язку з викладеним та керуючись Конституцією України, Законом 

України «Про звернення громадян» і у відповідності до «Положення про 

міністерство культури і туризму України», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. № 1566, 

 

просимо повідомити: 

 

1. Який механізм застосовує Мінкультури для забезпечення державного 

статусу української мови? 

 

2. Чи здійснює Мінкультури перевірку управлінь культури з питань 

дотримання мовного законодавства і коли така здійснювалася щодо 

Управління культури і туризму Ніжинського міськвиконкому, її результати, 

вжиті заходи? 

 

3. Яким чином Мінкультури та, зокрема, Головне управління культури, 

туризму і охорони культурної спадщини Чернігівської ОДА здійснюють 

взаємодію з громадськими організаціями, у статутах яких записано захист 

української мови, а також з правоохоронними органами стосовно 

притягнення до відповідальності порушників мовного законодавства. 

 

 

Голова наглядової ради фонду,        Шкурко М.П. 

голова регіональної та місцевої 

рад підприємців з питань торгівлі 


