Опубліковано Закон про функціонування української мови
Консультує начальник Головного територіального управління
юстиції у Миколаївській області Роман Возняк
Сьогодні, 16 травня, у газеті "Голос України" опубліковано Закон №
2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної",
прийнятий Парламентом 25 квітня.
Слід зауважити, що Законом передбачено особливий порядок набрання
чинності. Він набуває чинності через два місяці з дня опублікування, крім
низки положень, які набувають чинності в різні строки.
Загалом, прийнятий Закон спрямований на регулювання порядку
застосування української мови як державної в публічних сферах суспільного
життя. Дія цього Закону не поширюється на мову релігійних обрядів і на сферу
приватного спілкування між особами.
Законодавчим актом встановлено, що єдиною державною (офіційною)
мовою в Україні є українська мова. Порядок функціонування і застосування
державної мови визначається виключно законом.
Закон визначає статус української мови як єдиної державної мови і
передбачає обов'язковість її використання на всій території України при
здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які
визначені цим Законом.
Законом встановлено, що кожний громадянин України зобов'язаний
володіти державною мовою як мовою свого громадянства. Держава
організовує безкоштовні курси української мови для дорослих та забезпечує
можливість вільно опанувати державну мову громадянам України, які не мали
такої змоги.
Володіти державною мовою згідно із Законом та застосовувати її під час
виконання службових обов'язків зобов'язані:
вищі посадові особи держави, народні депутати;
державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування;
голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та
заступники;
службовці Національного банку України;
особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної
поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи
інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної
поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким
присвоюються спеціальні звання;
прокурори;
судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції та здійснюють
правосуддя на професійній основі, члени та дисциплінарні інспектори Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя та інші
посадові та службові особи.
Законом встановлено вимоги щодо відповідного рівня володіння
державною мовою, які встановлює Національна комісія зі стандартів
державної мови; рівні володіння державною мовою.
Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада на своєму пленарному засіданні
прийняла в другому читанні та в цілому Закон "Про забезпечення
функціонування української мови як державної" (на базі законопроекту №
5670-д), з техніко-юридичними правками. Закон підтримало 278 депутатів.
Президент підписав Закон про українську мову 15 травня.

