
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань культури і духовності 

 

 
До розгляду законопроектів 

з питань державної мовної політики 

 

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 3 жовтня 2018 року 

розглянув проекти законів спрямованих на врегулювання мовних відносин в 

Україні: 

проект Закону про мови в Україні, (реєстр. № 5556 від 19.12.2016), внесений 

народними депутатами України Лесюком Я.В., Васюником І.В., Юринець О.В. та 

іншими народними депутатами України (разом 31 підпис); 

проект Закону про функціонування української мови як державної та порядок 

застосування інших мов в Україні (реєстр. № 5669 від 19.01.2017), внесений 

народними депутатами України Головком М.Й, Матіос М.В., Іллєнком А.Ю. та 

іншими народними депутатами України (разом 7 підписів); 

проект Закону про державну мову (реєстр. № 5670 від 19.01.2017), внесений 

народними депутатами України Подоляк І.І., Гопко Г.М., Ємцем Л.О. та іншими 

народними депутатами України (разом 32 підписи); 

проект Закону про забезпечення функціонування української мови як 

державної (реєстр.№ 5670-д від 09.06.2017), внесений народними депутатами 

України Княжицьким М.Л., Подоляк І.І., Тетеруком А.А. та іншими народними 

депутатами України (разом 77 підписів) 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення розвитку та використання мов національних меншин в Україні 

(реєстр. № 6348 від 12.04.2017), внесений народними депутатами України Подоляк 

І.І., Сироїд О.І., Гопко Г.М. та іншими народними депутатами України (разом 18 

підписів). 

проект Закону про загальні засади та принципи реалізації мовної політики в 

Україні (реєстр. № 8550 від 04.07.2018), внесений народним депутатом України 

Мураєвим Є.В. 



 

 Члени Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин підтримуючи ініціативи щодо удосконалення  

правового врегулювання питань державної мовної політики, зокрема  з  питань 

вдосконалення, розвитку та зміцненню статусу державної - української мови, 

також звертають увагу на необхідності удосконалення чинного законодавства щодо 

забезпечення і дотримання мовних прав національних меншин. Вирішення питань 

удосконалення мовної політики в Україні має відбуватись максимально виважено, 

зокрема має враховувати неприйнятність рішень, які можуть спричинити звуження 

прав національних меншин, та з метою уникнення загострення суперечностей у 

суспільстві та можливого ускладнення міждержавних відносин з іншими країнами.  

 

З  урахуванням пропозицій, висловлених в ході обговорення питання, та 

висновків Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України до зазначених законопроектів Комітет ухвалив рішення: 

  

1) Звернутись до Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України щодо надання висновку до проекту Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо забезпечення розвитку та використання мов 

національних меншин в Україні (реєстр. № 6348 від 12.04.2017) внесений 

народними депутатами України Подоляк І.І., Сироїд О.І., Гопко Г.М. та іншими 

народними депутатами України (разом 18 підписів). 

2) Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань культури і 

духовності, який визначено головним з опрацювання вказаних вище 

законопроектів, створити робочу групу із залученням авторів зазначених 

законопроектів, представників відповідних міністерств, громадськості, 

національних меншин для розробки одного узгодженого законопроекту, 

спрямованого на врегулювання мовних відносин в Україні. Комітету рекомендує 

до складу зазначено робочої групи членів Комітету з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин : Брензовича В.І., Чубарова 

Р.А., Логвинського Г.В., Суслову І.М. 

3) Комітет наголошує, що розгляду та прийняттю законопроектів, які  мають 

на меті врегулювання питань державної мовної політики, має передувати широка 

інклюзивна дискусія у суспільстві із обов‘язковим залученням представників 

національних меншин. 

4) Рекомендувати профільному Комітету з питань культури та духовності 

звернутися до Ради Європи з проханням надати свої коментарі щодо особливостей 

застосування мовних законів у країнах-членах Ради Європи та щодо відповідності 

положень зазначених вище законопроектів стандартам та рекомендаціям Ради 

Європи, зокрема Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

іншим рамковим документам.  

 

 

Голова Комітету                                                                         Г.М.Немиря 


