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Інформаційний запит 

 

Щороку 21 лютого увесь світ, починаючи з 2000 р., відзначає Міжнародний 

день рідної мови, проголошений на ХХХ сесії Генеральної конференції 

ЮНЕСКО.   

 

Світове співтовариство визнало, що державність мови є універсальною 

формою об’єднання людей в одне ціле, в один народ. Це важливий чинник 

самовизначення нації, надійна основа розвитку країни. 

 

З набуттям Україною державності, наша мова стала офіційною в усіх сферах 

ділового спілкування. Високий статус української мови, її застосування 

визначаються Законом УРСР "Про мови в Українській РСР" і гарантуються 

Конституцією України.  

 

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. 

 

Досі невідомо, на які конкретні державні органи, від найвищого рівня 

керівництва державою до місцевих органів самоврядування, покладено 



 

обов’язок забезпечення відповідного розвитку і функціонування державної 

мови.  

 

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. 
 

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 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 "Типового положення 

про міністерство України", затвердженого Указом Президента України від 

24.12.2010 р. № 1199/2010   

 

просимо повідомити: 

 

1. На який центральний орган виконавчої влади покладено обов’язок 

забезпечувати належний рівень функціонування державної мови? 

 

2. Які державні органи на центральному, обласному та місцевому рівнях, як 

по вертикалі, так і по горизонталі, зобов'язані забезпечувати дотримання 

законодавства у мовній сфері?   

 

3. Яку при цьому роль відведено академічній науці, а також відповідним 

вищим навчальним закладам, яких є по кілька у кожній області? 
 

 

 

Голова наглядової ради фонду, 

Голова регіональної та місцевої  

Рад підприємців з питань торгівлі            Шкурко М.П. 

 

 


