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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про мови в Україні»

Діюча редакція ЗАКОНУ
ЗАПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ
редакція ЗАКОНУ 
З УРАХУВАННЯМ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗМІН
Закон України «Про освіту»
Стаття 7. Мова освіти

Мова освіти визначається Конституцією України, Законом Української РСР «Про мови в Українській РСР» 




Стаття 18. Умови створення навчальних закладів 

1. Навчальні заклади створюються органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у них за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.



4. Потреба у вищих навчальних закладах незалежно від форм власності та їх мережа визначаються Кабінетом Міністрів України.
Потреба в професійно-технічних навчальних закладах визначається Кабінетом Міністрів України, а їх мережа - Міністерством освіти України.
Потреба в навчальних закладах, заснованих на комунальній власності, визначається місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України.












Стаття 35. Загальна середня освіта

1. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток
дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,
створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;
сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.

Статтю 7 викласти в новій редакції:
«Стаття 7. Мова освіти

Мова освіти визначається статтею 21 Закону України «Про мови в Україні»;


у статті 18:


частину першу після слів «відповідно до» доповнити словами «потреби громадян у мові навчання», далі – за текстом;








частину четверту доповнити першим абзацом в такій редакції:
«Потреба у державних і комунальних навчальних закладах усіх освітніх рівнів з різними мовами навчання визначається за заявами про мову навчання, які надаються учнями (для неповнолітніх – батьками або особами, які їх замінюють), студентами в обов’язковому порядку при вступі до навчальних закладів, а також, у разі потреби, у будь-який час періоду навчання».
У зв’язку з цим абзаци перший другий, третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім, четвертим, п’ятим;





у статті 35 частину першу після слів «визначеного суспільними» доповнити словом «мовними», далі – за текстом;











у статті 59 абзац третій частини третьої після слів «шанобливе ставлення до державної» доповнити словами «мови, російської, інших регіональних мов», далі – за текстом.
Стаття 7. Мова освіти

Мова освіти визначається статтею 21 Закону України «Про мови в Україні».





Стаття 18. Умови створення навчальних закладів 

1. Навчальні заклади створюються органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами відповідно до потреби громадян у мові навчання, соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у них за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

4. Потреба у державних і комунальних навчальних закладах усіх освітніх рівнів з різними мовами навчання визначається за заявами про мову навчання, які надаються учнями (для неповнолітніх – батьками або особами, які їх замінюють), студентами в обов’язковому порядку при вступі до навчальних закладів, а також, у разі потреби, у будь-який час періоду навчання.
Потреба у вищих навчальних закладах незалежно від форм власності та їх мережа визначаються Кабінетом Міністрів України.
Потреба в професійно-технічних навчальних закладах визначається Кабінетом Міністрів України, а їх мережа - Міністерством освіти України.
Потреба в навчальних закладах, заснованих на комунальній власності, визначається місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 35. Загальна середня освіта

1. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, мовними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,
створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної мови, російської, інших регіональних мов і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;
сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.
Закон України «Про дошкільну освіту»

Стаття 7. Завдання дошкільної освіти

Завданнями дошкільної освіти є:
збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.



Стаття 10. Мова (мови) у дошкільній освіті

Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і законів про мови.




Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,
створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
поважати гідність дитини;
виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.


у статті 7 абзац третій після слова «державної» доповнити словами «мови, російської, інших регіональних мов», далі – за текстом.



















Статтю 10 викласти в новій редакції:
«Стаття 10. Мова у дошкільній освіті

Мова у дошкільній освіті визначається статтею 21  Закону України «Про мови в Україні».

у статті 36 абзац шостий частини другої після слова «державної» доповнити словами «мови, російської, інших регіональних мов», далі – за текстом.

Стаття 7. Завдання дошкільної освіти

Завданнями дошкільної освіти є:
збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, російської, інших регіональних мов та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

Стаття 10. Мова у дошкільній освіті

Мова у дошкільній освіті визначається статтею 21  Закону України «Про мови в Україні».





Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
поважати гідність дитини;
виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, російської, інших регіональних мов і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

Закон України «Про загальну середню освіту»

Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти

Завданнями загальної середньої освіти є:
виховання громадянина України;
формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;
виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;
виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).




Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах визначається відповідно до Конституції України і Закону України «Про мови в Українській РСР»


Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,
створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного
середовища, любов до України.


У статті 5 абзац сьомий після слова «державної» доповнити словами «мови, російської, інших регіональних мов», далі – за текстом.































статтю 7 викласти в новій редакції:
«Стаття 7. Мова навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Мова навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах визначається статтею 21  Закону України «Про мови в Україні»;

у статті 29 абзац четвертий частини другої після слова «державної» доповнити словами «мови, російської, інших регіональних мов», далі – за текстом.

Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти

Завданнями загальної середньої освіти є:
виховання громадянина України;
формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;
виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, російської, інших регіональних мов та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

Стаття 7. Мова навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Мова навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах визначається статтею 21  Закону України «Про мови в Україні».



Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної мови, російської, інших регіональних мов і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного
середовища, любов до України.

Закон України «Про позашкільну освіту»

Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у позашкільній освіті

Мова (мови) навчання і виховання у позашкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і Закону України «Про мови в Українській РСР»

Статтю 7 викласти в новій редакції:
«Стаття 7. Мова навчання і виховання у позашкільній освіті

Мова навчання і виховання у позашкільній освіті визначається статтею 21 Закону України «Про мови в Україні».


Стаття 7. Мова навчання і виховання у позашкільній освіті

Мова навчання і виховання у позашкільній освіті визначається статтею 21 Закону України «Про мови в Україні.

Закон України «Про вищу освіту»

Стаття 5. Мова (мови) навчання у вищих навчальних закладах

Мова (мови) навчання у вищих навчальних закладах визначається відповідно до Конституції України та Закону України про мови.


Статтю 5 викласти в новій редакції:
«Стаття 5. Мова навчання у вищих навчальних закладах

Мова навчання у вищих навчальних закладах визначається статтею 21 Закону України «Про мови в Україні».


Стаття 5. Мова навчання у вищих навчальних закладах

Мова навчання у вищих навчальних закладах визначається статтею 21 Закону України «Про мови в Україні».

Закон України «Про судоустрій України»

Стаття 10. Мова судочинства

1. Судочинство в Україні провадиться державною мовою.
2. Застосування інших мов у судочинстві здійснюється у випадках і порядку, визначених законом.
3. Особи, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися рідною мовою та послугами перекладача у судовому процесі. У випадках, передбачених процесуальним законом, це право забезпечується державою.


Статтю 10 викласти в новій редакції:
«Стаття 10. Мова судочинства

Мова судочинства визначається статтею 15 Закону України «Про мови в Україні». 


Стаття 10. Мова судочинства

Мова судочинства визначається статтею 15 Закону України «Про мови в Україні». 

Закон України «Про статус суддів»

Стаття 7. Право на зайняття судової посади

1. На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років і володіє державною мовою.


у статті 7 частину першу після слів «державною мовою» доповнити словами «та регіональними мовами відповідно до статті 15 Закону України «Про мови в Україні». 


Стаття 7. Право на зайняття судової посади

1. На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років і володіє державною мовою та регіональними мовами відповідно до статті 15 Закону України «Про мови в Україні».

Цивільний процесуальний кодекс України

Стаття 7. Мова, якою здійснюється цивільне судочинство

1. Цивільне судочинство здійснюється державною мовою.
2. Особи, які беруть участь у справі і не володіють або недостатньо володіють державною мовою, у порядку, встановленому цим Кодексом, мають право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача, в порядку, встановленому цим Кодексом.
3. Судові документи складаються державною мовою.


Статтю 7 викласти в новій редакції:
«Стаття 7. Мова цивільного судочинства

Мова цивільного судочинства визначається статтею 15 Закону України «Про мови в Україні».

Стаття 7. Мова цивільного судочинства

Мова цивільного судочинства визначається статтею 15 Закону України «Про мови в Україні».

Господарський процесуальний кодекс України

Стаття 3. Мова судочинства

Мова судочинства визначається статтею 21 Закону України «Про мови в Українській РСР»

Статтю 3 викласти в новій редакції:
«Стаття 3. Мова господарського судочинства

Мова господарського судочинства визначається статтею 15 Закону України «Про мови в Україні».


Стаття 3. Мова господарського судочинства

Мова господарського судочинства визначається статтею 15 Закону України «Про мови в Україні».

Кодекс адміністративного судочинства України

Стаття 15. Мова, якою здійснюється адміністративне судочинство

1. Адміністративне судочинство здійснюється державною мовою.
2. Особи, які беруть участь у справі та не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися рідною мовою або мовою, якою вони володіють, а також послугами перекладача в порядку, встановленому цим Кодексом.
3. Судові документи складаються державною мовою.


Статтю 15 викласти в новій редакції:
«Стаття 15. Мова адміністративного судочинства

Мова адміністративного судочинства визначається статтею 15 Закону України «Про мови в Україні».

Стаття 15. Мова адміністративного судочинства

Мова адміністративного судочинства визначається статтею 15 Закону України «Про мови в Україні».
Кримінально-процесуальний кодекс України

Стаття 19. Мова, якою провадиться судочинство

Судочинство провадиться українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості.
Особам, що беруть участь у справі і не володіють мовою, якою провадиться судочинство, забезпечується право робити заяви, давати показання, заявляти клопотання, знайомитися з усіма матеріалами справи, виступати в суді рідною мовою і користуватися послугами перекладача в порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчі і судові документи, відповідно до встановленого цим Кодексом порядку, вручаються обвинуваченому в перекладі на його рідну мову або іншу мову, якою він володіє.


Статтю 19 викласти в новій редакції:
«Стаття 19. Мова, якою здійснюється провадження в кримінальних справах

Мова, якою здійснюється провадження в кримінальних справах, визначається статтею 16 Закону України «Про мови в Україні».

Стаття 19. Мова, якою здійснюється провадження в кримінальних справах

Мова, якою здійснюється провадження в кримінальних справах, визначається статтею 16 Закону України «Про мови в Україні».
Закон України «Про нотаріат»

Стаття 15. Мова нотаріального діловодства

Мова нотаріального діловодства визначається статтею 20 Закону Української РСР «Про мови в Українській РСР». Якщо особа, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, якою ведеться діловодство, тексти оформлюваних документів мають бути перекладені їй нотаріусом або перекладачем.


Статтю 15 викласти в новій редакції:
«Стаття 15. Мова нотаріального діловодства

Мова нотаріального діловодства визначається статтею 17 Закону України «Про мови в Україні».

Стаття 15. Мова нотаріального діловодства

Мова нотаріального діловодства визначається статтею 17 Закону України «Про мови в Україні».
Закон України «Про адвокатуру»



Закон України «Про адвокатуру» доповнити статтею 6а такого змісту:
«Стаття 6а. Мова юридичної допомоги

Мова юридичної допомоги визначається статтею 18 Закону України «Про мови в Україні»;


Стаття 6а. Мова юридичної допомоги

Мова юридичної допомоги визначається статтею 18 Закону України «Про мови в Україні».

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Стаття 12. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій

На посади в місцеві державні адміністрації призначаються громадяни України.

у статті 12 частину першу викласти в новій редакції: 

«На посади в місцеві державні адміністрації призначаються громадяни України, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою, російською, іншими регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про мови в Україні»;


Стаття 12. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій

На посади в місцеві державні адміністрації призначаються громадяни України, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою, російською, іншими регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про мови в Україні»
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Стаття 5. Право на службу в органах місцевого самоврядування

Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.
На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків.


у статті 5 частину другу викласти в новій редакції:

«На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою та регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про мови в Україні».

Стаття 5. Право на службу в органах місцевого самоврядування

Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.
На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою та регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про мови в Україні»..

Закон України «Про національні меншини в Україні»

Стаття 8. У роботі державних органів, громадських об'єднань, а також підприємств, установ і організацій, розташованих у місцях, де більшість населення становить певна національна меншина, може використовуватися її мова поряд з державною українською мовою.


Статтю 8 викласти в новій редакції:
«Стаття 8. Мова роботи, діловодства і документації місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування визначається статтею 12 Закону України «Про мови в Україні».


Стаття 8. Мова роботи, діловодства і документації місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування визначається статтею 12 Закону України «Про мови в Україні».
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

1. Виключно на пленарних засіданнях  сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

50) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;


Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту

До відання виконавчих органів  сільських, селищних, міських рад належать:


б) делеговані повноваження:
1) забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній території, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства;


у статті 26 пункт 50 частини першої викласти в новій редакції:




«50) прийняття рішень про використання російської, інших регіональних мов відповідно до статей 8, 12, 13, 21, 25 Закону України «Про мови в Україні»;

у статті 32 підпункт 1 пункту «б» викласти в новій редакції:







«1) забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній території, можливості отримання освіти державною мовою, а в межах території, де поширена регіональна мова, - цією регіональною мовою згідно з нормами статті 21 Закону України «Про мови в Україні».


Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

1. Виключно на пленарних засіданнях  сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

50) прийняття рішень про використання російської, інших регіональних мов відповідно до статей 8, 12, 13, 21, 25 Закону України «Про мови в Україні»;


Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту

До відання виконавчих органів  сільських, селищних, міських рад належать:

б) делеговані повноваження:
1) забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній території, можливості отримання освіти державною мовою, а в межах території, де поширена регіональна мова, - цією регіональною мовою згідно з нормами статті 21 Закону України «Про мови в Україні»;

Закон України «Про вибори Президента України»

Стаття 59. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації

2. Центральна виборча комісія погоджує з кандидатом на пост Президента України або його уповноваженим представником текст інформаційного плаката.



У статті 59 частину другу:
після слова «текст» доповнити словами «і мову (мови)»;
доповнити реченням: «Мова (мови) інформаційного плаката визначається статтею 13 Закону України «Про мови в Україні».



Стаття 59. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації

2. Центральна виборча комісія погоджує з кандидатом на пост Президента України або його уповноваженим представником текст і мову (мови) інформаційного плаката. Мова (мови) інформаційного плаката визначається статтею 13 Закону України «Про мови в Україні».

Закон України «Про вибори народних депутатів України»

Стаття 67. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації

2. Центральна виборча комісія погоджує з представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.


У статті 67 частину другу:
після слова «текст» доповнити словами «мову (мови)»;
доповнити реченням: «Мова (мови) інформаційного плаката визначається статтею 13 Закону України «Про мови в Україні».

Стаття 67. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації

2. Центральна виборча комісія погоджує з представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії текст, мову (мови) та поліграфічне виконання інформаційного плаката. Мова (мови) інформаційного плаката визначається статтею 13 Закону України «Про мови в Україні».
 
Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад 
та сільських, селищних, міських голів»

Стаття 24. Повноваження територіальних (окружних) виборчих комісій

2. Виборча комісія Автономної  Республіки Крим, обласна, районна виборча комісія:

8) затверджує текст виборчого бюлетеня для виборів депутатів відповідної ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх відповідним виборчим комісіям;


4. Сільська, селищна виборча комісія:
9) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах відповідної місцевої ради, а також сільського, селищного голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і передає їх дільничним виборчим комісіям;


5. Міська, районна в місті виборча комісія:

9) затверджує текст виборчого бюлетеня для виборів депутатів відповідної місцевої ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх дільничним виборчим комісіям;


Стаття 36. Умови реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі

1. Територіальна виборча комісія  реєструє кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку місцевої організації  партії (блоку), за умови отримання таких документів:

10) передвиборної програми місцевої організації партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до трьох тисяч друкованих знаків;




Стаття 52. Виготовлення і порядок розміщення друкованих інформаційних та агітаційних матеріалів

2. Інформаційні плакати в межах одного виборчого округу мають бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією. Текст та поліграфічне виконання плакатів погоджується відповідною територіальною виборчою комісією з представником місцевої організації партії (блоку), кандидатом або його довіреною особою.





Стаття 63. Виборчі бюлетені

9. Виборчі бюлетені друкуються державною мовою.


У статті 24:







пункт 8 частини другої після слова «текст» доповнити словами «і мову (мови)», далі – за текстом;




пункт 9 частини четвертої після слова «текст» доповнити словами «і мову (мови)», далі – за текстом;







пункт 9 частини п’ятої після слова «текст» доповнити словами «і мову (мови)», далі – за текстом;



у статті 36 пункт 10 частини першої після слів «державною мовою» доповнити словами «а в межах території, на якій поширена регіональна мова, також цією регіональною мовою», далі – за текстом;











у статті 52 частину другу:
після слова «текст» доповнити словами «мова (мови)», далі – за текстом;
доповнити реченням: «Мова (мови) інформаційного плаката визначається статтею 13 Закону України «Про мови в Україні»;












у статті 63 частину дев’яту викласти в новій редакції: 
«9. Мова (мови) виборчого бюлетеня визначається статтею 13 Закону України «Про мови в Україні».


Стаття 24. Повноваження територіальних (окружних) виборчих комісій

2. Виборча комісія Автономної  Республіки Крим, обласна, районна виборча комісія:

8) затверджує текст і мову (мови) виборчого бюлетеня для виборів депутатів відповідної ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх відповідним виборчим комісіям;

4. Сільська, селищна виборча комісія:
9) затверджує текст і мову (мови) виборчих бюлетенів по виборах відповідної місцевої ради, а також сільського, селищного голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і передає їх дільничним виборчим комісіям;

5. Міська, районна в місті виборча комісія:

9) затверджує текст і мову (мови) виборчого бюлетеня для виборів депутатів відповідної місцевої ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів, передає їх дільничним виборчим комісіям;

Стаття 36. Умови реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі

1. Територіальна виборча комісія  реєструє кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку місцевої організації  партії (блоку), за умови отримання таких документів:

10) передвиборної програми місцевої організації партії (блоку), викладеної державною мовою, а в межах території, на якій поширена регіональна мова, також цією регіональною мовою, обсягом до трьох тисяч друкованих знаків;

Стаття 52. Виготовлення і порядок розміщення друкованих інформаційних та агітаційних матеріалів

2. Інформаційні плакати в межах одного виборчого округу мають бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією. Текст, мова (мови) та поліграфічне виконання плакатів погоджується відповідною територіальною виборчою комісією з представником місцевої організації партії (блоку), кандидатом або його довіреною особою. Мова (мови) інформаційного плаката визначається статтею 12 Закону України «Про мови в Україні».

Стаття 63. Виборчі бюлетені

9. Мова (мови) виборчого бюлетеня визначається статтею 13 Закону України «Про мови в Україні».


Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»

Стаття 36. Бюлетень для голосування

Зміст і форма бюлетенів для голосування при проведенні всеукраїнського або місцевого референдуму встановлюються відповідно Верховною Радою України та обласними, районними, міськими, районними у містах, селищними і сільськими Радами народних депутатів. Зміст бюлетеня не може суперечити суті формулювання питання, визначеного у вимозі народних депутатів або громадян України про проведення референдуму.




Бюлетені для голосування друкуються українською мовою, а в разі необхідності й іншими мовами, якими користуються громадяни дільниці для голосування, що мають право брати участь у референдумі.


У статті 36:

частину четверту:
після слова «зміст» доповнити словами «мова (мови)»;
після слів «Верховною Радою України» доповнити словами «у відповідності з рішеннями місцевих рад про мову (мови) виборчого бюлетеня», далі – за текстом;






частину п’яту викласти в новій редакції:
«Мова (мови) бюлетеню для голосування визначається статтею 13 Закону України «Про мови в Україні».


Стаття 36. Бюлетень для голосування

Зміст, мова (мови) і форма бюлетенів для голосування при проведенні всеукраїнського або місцевого референдуму встановлюються відповідно Верховною Радою України у відповідності з рішеннями місцевих рад про мову (мови) виборчого бюлетеня та обласними, районними, міськими, районними у містах, селищними і сільськими Радами народних депутатів. Зміст бюлетеня не може суперечити суті формулювання питання, визначеного у вимозі народних депутатів або громадян України про проведення референдуму.

Мова (мови) бюлетеню для голосування визначається статтею 13 Закону України «Про мови в Україні».

Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану»

Стаття 16. Мова діловодства в органах реєстрації актів громадянського стану

Діловодство в органах реєстрації актів громадянського стану ведеться мовою, визначеною законодавством України про мови.

Статтю 16 викласти в новій редакції:
«Стаття 16. Мова діловодства в органах реєстрації актів громадянського стану

Мова діловодства в органах реєстрації актів громадянського стану визначається статтею 14 Закону України «Про мови в Україні».


Стаття 16. Мова діловодства в органах реєстрації актів громадянського стану

Мова діловодства в органах реєстрації актів громадянського стану визначається статтею 14 Закону України «Про мови в Україні».

Закон України «Основи законодавства України про культуру»

Стаття 4. Мова у сфері культури

Функціонування мови у сфері культури визначається законодавством України про мови.
Держава дбає про розвиток україномовних форм культурного життя, гарантує рівні права і можливості щодо використання у сфері культури мов усіх національних меншин, які проживають на території України.


Статтю 4 викласти в новій редакції:
«Стаття 4. Мова у сфері культури

Мова у сфері культури визначається статтею 24 Закону України «Про мови в Україні».

Стаття 4. Мова у сфері культури

Мова у сфері культури визначається статтею 24 Закону України «Про мови в Україні».

Закон України «Про кінематографію»

Стаття 6. Мова у галузі кінематографії

Застосування мов у галузі кінематографії здійснюється відповідно до статті 10 Конституції України.






Стаття 14. Порядок розповсюдження і демонстрування фільмів

Розповсюдження і демонстрування фільмів в Україні здійснюються відповідно до затверджених центральним органом виконавчої влади у галузі кінематографії технічних стандартів, норм та правил розповсюдження і демонстрування фільмів. Дотримання цих стандартів, норм та правил є обов'язковим для суб'єктів кінематографії незалежно від форм власності.
Іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні в обов'язковому порядку повинні бути дубльовані або озвучені чи субтитровані державною мовою, вони також можуть бути дубльовані або озвучені чи субтитровані мовами національних меншин. Розповсюдження іноземних фільмів здійснюється згідно з законами України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Порядок розповсюдження фільму визначається угодою, укладеною розповсюджувачем фільму з авторами фільму або особою, яка має виключне право на фільм.
Порядок розповсюдження, послідовність видів демонстрування (кінотеатральний, телевізійний, відеопоказ) фільмів, створених на засадах державного замовлення, визначається центральним органом виконавчої влади у галузі кінематографії.


Статтю 6 викласти в новій редакції:
«Стаття 6. Мова у галузі кінематографії

Застосування мов у галузі кінематографії здійснюється згідно зі статтею 24 Закону України «Про мови в Україні»;

у статті 14 частину другу викласти в новій редакції:
«Розповсюдження іноземних фільмів здійснюється згідно зі статтею 24 Закону України «Про мови в Україні» та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України».

Стаття 6. Мова у галузі кінематографії

Застосування мов у галузі кінематографії здійснюється згідно зі статтею 24 Закону України «Про мови в Україні».




Стаття 14. Порядок розповсюдження і демонстрування фільмів

Розповсюдження і демонстрування фільмів в Україні здійснюються відповідно до затверджених центральним органом виконавчої влади у галузі кінематографії технічних стандартів, норм та правил розповсюдження і демонстрування фільмів. Дотримання цих стандартів, норм та правил є обов'язковим для суб'єктів кінематографії незалежно від форм власності.
Розповсюдження іноземних фільмів здійснюється згідно зі статтею 24 Закону України «Про мови в Україні» та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України
Порядок розповсюдження фільму визначається угодою, укладеною розповсюджувачем фільму з авторами фільму або особою, яка має виключне право на фільм.
Порядок розповсюдження, послідовність видів демонстрування (кінотеатральний, телевізійний, відеопоказ) фільмів, створених на засадах державного замовлення, визначається центральним органом виконавчої влади у галузі кінематографії.

Закон України «Про інформацію»

Стаття 11. Мова інформації

Мова інформації визначається Законом «Про мови в Україні», іншими законодавчими актами України в цій галузі, міжнародними договорами та угодами, ратифікованими Україною.

Статтю 11 викласти в новій редакції:
«Стаття 11. Мова інформації

Мова інформації визначається Законом України «Про мови в Україні», міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими законодавчими актами України у сфері інформації».


Стаття 11. Мова інформації

Мова інформації визначається Законом України «Про мови в Україні», міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими законодавчими актами України у сфері інформації.

Закон України «Про телебачення і радіомовлення»

Стаття 10. Вживання мов в інформаційній діяльності телерадіоорганізацій

1. Телерадіоорганізації ведуть мовлення державною мовою.
2. Мовлення на певні регіони може здійснюватися також мовою національних меншин, що компактно проживають на даній території.
3. Якщо мова оригіналу (або дублювання) фільму та/чи іншої програми (передачі) не є українською, такі фільми та/чи програми (передачі) транслюються за умови звукового дублювання їх державною мовою.
4. Для загальнонаціонального мовлення частка ефірного часу, коли мовлення ведеться українською мовою, має становити не менше 75 відсотків загального обсягу добового мовлення.
5. Мовлення на зарубіжну аудиторію ведеться українською і відповідною іноземною мовами.
6. Мова (мови) програм та передач телерадіоорганізації визначається (визначаються) умовами ліцензії на мовлення.
7. Для забезпечення діяльності багатоканальних телемереж ці норми застосовуються в частині ретрансляції програм і передач суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію Національної ради.


Статтю 10 викласти в новій редакції:
«Стаття 10. Вживання мов в інформаційній діяльності телерадіоорганізацій

Вживання мов в інформаційній діяльності телерадіоорганізацій визначається статтею 25 Закону України «Про мови в Україні».

Стаття 10. Вживання мов в інформаційній діяльності телерадіоорганізацій

Вживання мов в інформаційній діяльності телерадіоорганізацій визначається статтею 25 Закону України «Про мови в Україні».

Стаття 24. Заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення 
     1. Юридична особа (суб'єкт господарювання),  яка має на  меті 
отримати (продовжити) ліцензію на мовлення,  подає до Національної 
ради заяву  про  видачу  (продовження)  ліцензії  за  встановленою 
формою. 
     2. У заяві повинні міститися такі дані:
     а) відомості   про   засновника   (засновників)  та  власника 
(власників) телерадіоорганізації  (для  юридичних  осіб  -  назва, юридична  адреса,  банківські  реквізити,  а  для  фізичних осіб - прізвище,  ім'я,  по  батькові,  дата  народження, громадянство, 
адреса)  і  відомості  про  розподіл часток статутного фонду;  для акціонерного товариства - повний список акціонерів,  які володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків; 
     б) відомості   про  особовий  склад  керівних  та  наглядових органів телерадіоорганізації:  керівник  організації,  склад  ради директорів,  склад  наглядової  ради  тощо  (для  кожної  з осіб - 
прізвище,  ім'я,  по  батькові,  дата  народження,   громадянство,  адреса);
   в) назва   організації,   її   юридична адреса,  банківські реквізити, контактні  телефони  та  інші  вихідні  дані  (логотип, 
позивні, емблема тощо);
     г) вид мовлення відповідно до вимог статті 23 цього Закону;
     ґ) передбачувана  територія розповсюдження програм відповідно 
до вимог статті 23 цього Закону;
     д) порядок  розгляду  заяви  -  за конкурсом  на   отримання ліцензії  або на позаконкурсних засадах відповідно до вимог статей 22 і 25 цього Закону та рішення Національної ради;
     е) характеристики   каналу   мовлення,    мережі    мовлення, багатоканальної телемережі: 
     для наземного   ефірного  та  мережного  мовлення  -  частота (частоти), місцезнаходження     та      потужність передавача (передавачів), територія впевненого прийому сигналу;
     для супутникового   мовлення   -   відомості   про  параметри супутникового каналу мовлення та територію охоплення;
     для мовлення     в     багатоканальних     телемережах     та багатоканального мовлення - оператор телекомунікацій,  що здійснює обслуговування   і   експлуатацію   телемережі,   місцезнаходження головної  станції  багатоканальної  мережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної  мережі,  територія розташування (прийому) багатоканальної мережі; 
     є) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення; 
     ж) мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі;

пункт «ж» частини другої статті 24 вилучити;

Стаття 24. Заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення 
     1. Юридична особа (суб'єкт господарювання),  яка має на  меті 
отримати (продовжити) ліцензію на мовлення,  подає до Національної 
ради заяву  про  видачу  (продовження)  ліцензії  за  встановленою 
формою. 
     2. У заяві повинні міститися такі дані:
     а) відомості   про   засновника   (засновників)  та  власника 
(власників) телерадіоорганізації  (для  юридичних  осіб  -  назва, юридична  адреса,  банківські  реквізити,  а  для  фізичних осіб - прізвище,  ім'я,  по  батькові,  дата  народження, громадянство, 
адреса)  і  відомості  про  розподіл часток статутного фонду;  для акціонерного товариства - повний список акціонерів,  які володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків; 
     б) відомості   про  особовий  склад  керівних  та  наглядових органів телерадіоорганізації:  керівник  організації,  склад  ради директорів,  склад  наглядової  ради  тощо  (для  кожної  з осіб - 
прізвище,  ім'я,  по  батькові,  дата  народження,   громадянство,  адреса);
   в) назва   організації,   її   юридична адреса,  банківські реквізити, контактні  телефони  та  інші  вихідні  дані  (логотип, 
позивні, емблема тощо);
     г) вид мовлення відповідно до вимог статті 23 цього Закону;
     ґ) передбачувана  територія розповсюдження програм відповідно 
до вимог статті 23 цього Закону;
     д) порядок  розгляду  заяви  -  за конкурсом  на   отримання ліцензії  або на позаконкурсних засадах відповідно до вимог статей 22 і 25 цього Закону та рішення Національної ради;
     е) характеристики   каналу   мовлення,    мережі    мовлення, багатоканальної телемережі: 
     для наземного   ефірного  та  мережного  мовлення  -  частота (частоти), місцезнаходження     та      потужність передавача (передавачів), територія впевненого прийому сигналу;
     для супутникового   мовлення   -   відомості   про  параметри супутникового каналу мовлення та територію охоплення;
     для мовлення     в     багатоканальних     телемережах     та багатоканального мовлення - оператор телекомунікацій,  що здійснює обслуговування   і   експлуатацію   телемережі,   місцезнаходження головної  станції  багатоканальної  мережі, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної  мережі,  територія розташування (прийому) багатоканальної мережі; 
     є) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення; 
     

Стаття 27. Ліцензія на мовлення 

     1. Ліцензія   на   мовлення   видається   не  пізніше  ніж  у десятиденний строк після прийняття Національною радою рішення  про видачу  ліцензії  за  умови  сплати  ліцензійного збору і є єдиною 
законною підставою на право мовлення. 
     2. Форма ліцензії  на  мовлення  встановлюється  Національною радою відповідно до вимог цього Закону.
     3. У ліцензії на мовлення вказуються: 
     а) назва  телерадіоорганізації,  її реквізити та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо);
   б) місцезнаходження, юридична та фактична адреси організації;
     в) вид мовлення та територія розповсюдження програм згідно  з 
додатком до ліцензії;
     г) загальні характеристики каналу мовлення,  мережі мовлення,  багатоканальної   телемережі   (для багатоканальних    телемереж вказується оператор телекомунікацій);
     ґ) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення; 

     д) мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі;
пункт «д» частини третьої статті 27 вилучити;

Стаття 27. Ліцензія на мовлення 

     1. Ліцензія   на   мовлення   видається   не  пізніше  ніж  у десятиденний строк після прийняття Національною радою рішення  про видачу  ліцензії  за  умови  сплати  ліцензійного збору і є єдиною 
законною підставою на право мовлення. 
     2. Форма ліцензії  на  мовлення  встановлюється  Національною радою відповідно до вимог цього Закону.
     3. У ліцензії на мовлення вказуються: 
     а) назва  телерадіоорганізації,  її реквізити та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо);
   б) місцезнаходження, юридична та фактична адреси організації;
     в) вид мовлення та територія розповсюдження програм згідно  з 
додатком до ліцензії;
     г) загальні характеристики каналу мовлення,  мережі мовлення,  багатоканальної   телемережі   (для багатоканальних    телемереж вказується оператор телекомунікацій);
     ґ) періодичність, час, обсяги та сітка мовлення; 

Закон України «Про інформаційні агентства»

Стаття 3. Мова продукції інформаційних агентств

Інформаційні агентства згідно з чинним законодавством України поширюють свою продукцію державною, а також іншими мовами, дотримуючи загальновизнаних етично-моральних норм слововживання.

Статтю 3 викласти в новій редакції:
«Стаття 3. Мова продукції інформаційних агентств

Інформаційні агентства згідно з законодавством України про мови поширюють свою продукцію державною мовою, російською, іншими регіональними мовами, а також іншими мовами, дотримуючись загальновизнаних етично-моральних норм слововживання».


Стаття 3. Мова продукції інформаційних агентств

Інформаційні агентства згідно з законодавством України про мови поширюють свою продукцію державною мовою, російською, іншими регіональними мовами, а також іншими мовами, дотримуючись загальновизнаних етично-моральних норм слововживання.

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

Стаття 4. Мова поширення інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Мова поширення інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається відповідно до Конституції України та Закону України «Про мови в Україні». У разі поширення офіційної інформації іншими мовами органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують автентичний переклад з державної мови на іншу мову, на якій поширюється ця інформація. Засобам масової інформації забороняється самостійний переклад офіційної інформації з державної мови на іншу мову.

Статтю 4 викласти в новій редакції:
«Стаття 4. Мова поширення інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Мова поширення інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається статтею 25 Закону України «Про мови в Україні».




Стаття 4. Мова поширення інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Мова поширення інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається статтею 25 Закону України «Про мови в Україні».


Закон України «Про поштовий зв’язок»

Стаття 4. Вживання мов у сфері надання послуг поштового зв'язку

У сфері надання послуг поштового зв'язку в Україні вживаються українська мова та мови інших національностей відповідно до закону.
Питання про застосування мов у міжнародному поштовому зв'язку вирішується відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Статтю 4 викласти в новій редакції:
«Стаття 4. Мова у сфері надання послуг поштового зв’язку

Мова у сфері надання послуг поштового зв’язку визначається статтею 26 Закону України «Про мови в Україні».

Стаття 4. Мова у сфері надання послуг поштового зв’язку

Мова у сфері надання послуг поштового зв’язку визначається статтею 26 Закону України «Про мови в Україні».
Закон України «Про телекомунікації»

Стаття 7. Вживання мов у сфері телекомунікацій

1. У сфері надання телекомунікаційних послуг в Україні вживаються українська мова, мови інших національностей відповідно до законодавства України.
2. Адреси відправника та одержувача телеграм, що пересилаються в межах України, повинні зазначатись українською або російською мовою.
3. Текст телеграми може бути написаний будь-якою мовою з використанням літер кирилиці або латинської абетки.
4. Міжнародні повідомлення, які передаються через телекомунікаційні мережі загального користування, обробляються з використанням мов, передбачених міжнародними договорами України.


Статтю 7 викласти в новій редакції:
«Стаття 7. Мова у сфері телекомунікацій

Мова у сфері телекомунікацій визначається статтею 26 Закону України «Про мови в Україні».

Стаття 7. Мова у сфері телекомунікацій

Мова у сфері телекомунікацій визначається статтею 26 Закону України «Про мови в Україні».
Закон України «Про рекламу»

Стаття 6. Мова реклами

Застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до чинного законодавства України про мови.
Знаки для товарів і послуг наводяться у рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до чинного законодавства, зокрема статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності.


Статтю 6 викласти в новій редакції:
«Стаття 6. Мова реклами

Мова реклами визначається статтею 27 Закону України «Про мови в Україні». 

Стаття 6. Мова реклами

Мова реклами визначається статтею 27 Закону України «Про мови в Україні». 
Закон України «Про лікарські засоби»

Стаття 12. Маркування лікарських засобів

Маркування, що наноситься на етикетку, зовнішню та  внутрішню упаковку лікарського засобу, повинно містити такі відомості: назву лікарського засобу; назву та адресу його виробника;  реєстраційний 
номер; номер серії; способи застосування; дозу діючої  речовини  в кожній одиниці та їх кількість  в  упаковці;  термін  придатності; умови зберігання; запобіжні заходи.
     На   зовнішній  упаковці  лікарських  засобів  також  шрифтом Брайля зазначаються назва лікарського засобу, доза діючої речовини та лікарська форма. Міністерство охорони здоров'я України визначає лікарські засоби,  упаковка яких не маркується шрифтом Брайля  або 
шрифтом Брайля зазначається тільки назва лікарського засобу.
     Під  час    державної    реєстрації(перереєстрації)    можуть затверджуватись додаткові  вимоги  до  маркування  та  упаковки  у 
зв'язку з особливостями застосування лікарського засобу.
     Лікарські  засоби,  призначені  для  клінічних    досліджень, повинні мати позначення "Для клінічних досліджень".
     До кожного лікарського  засобу,  що  реалізується,  додається інструкція  про  застосування  лікарського  засобу,  яка   повинна містити:  назву  лікарського  засобу;   загальну    характеристику 
(хімічну  назву,  основні  фізико-хімічні  властивості,    склад); відомості  про  фармакологічні    властивості;    показання    для застосування;  протипоказання;  взаємодію  з  іншими   лікарськими 
засобами; способи застосування та  дози;  побічну  дію;  запобіжні заходи; форми випуску; умови та строки зберігання; умови відпуску. 

Статтю 12 доповнити частиною шостою наступного змісту:
«Мова маркування лікарських засобів, інструкцій про їх застосування визначається відповідно до статті 27 Закону України «Про мови в Україні».


Стаття 12. Маркування лікарських засобів

Маркування, що наноситься на етикетку, зовнішню та  внутрішню упаковку лікарського засобу, повинно містити такі відомості: назву лікарського засобу; назву та адресу його виробника;  реєстраційний 
номер; номер серії; способи застосування; дозу діючої  речовини  в кожній одиниці та їх кількість  в  упаковці;  термін  придатності; умови зберігання; запобіжні заходи.
     На   зовнішній  упаковці  лікарських  засобів  також  шрифтом Брайля зазначаються назва лікарського засобу, доза діючої речовини та лікарська форма. Міністерство охорони здоров'я України визначає лікарські засоби,  упаковка яких не маркується шрифтом Брайля  або 
шрифтом Брайля зазначається тільки назва лікарського засобу.
     Під  час    державної    реєстрації(перереєстрації)    можуть затверджуватись додаткові  вимоги  до  маркування  та  упаковки  у 
зв'язку з особливостями застосування лікарського засобу.
     Лікарські  засоби,  призначені  для  клінічних    досліджень, повинні мати позначення "Для клінічних досліджень".
     До кожного лікарського  засобу,  що  реалізується,  додається інструкція  про  застосування  лікарського  засобу,  яка   повинна містити:  назву  лікарського  засобу;   загальну    характеристику 
(хімічну  назву,  основні  фізико-хімічні  властивості,    склад); відомості  про  фармакологічні    властивості;    показання    для застосування;  протипоказання;  взаємодію  з  іншими   лікарськими 
засобами; способи застосування та  дози;  побічну  дію;  запобіжні заходи; форми випуску; умови та строки зберігання; умови відпуску. 
Мова маркування лікарських засобів, інструкцій про їх застосування визначається відповідно до статті 27 Закону України «Про мови в Україні».

Закон України «Про географічні назви»

Стаття 6. Унормування географічних назв


      Унормування географічних   назв    здійснюється    з    метою 
упорядкування  та встановлення єдиної форми написання географічних 
назв України з урахуванням історичних,  етнічних,  мовних та інших 
особливостей, результатів спеціальних наукових досліджень, а також 
визначення правил передачі  й  написання  іншомовних  географічних 
назв відповідно до загальновизнаних міжнародних правил.
     Назви географічних  об'єктів,  що  знаходяться  на  території 
України,  утворюються і передаються державною мовою за  нормами  і 
правилами  українського  правопису  в  усіх  сферах  їх офіційного 
застосування відповідно до Закону України "Про мови в  Українській 
РСР" .
     У місцях  компактного  проживання національних меншин України 
зберігається застосування історично утворених географічних назв  з 
інших  мов.  Унормування  таких  географічних  назв та їх передача 
державною мовою здійснюється  з  урахуванням  мовних  особливостей 
більшості населення, яке проживає на цій території. 
     Написи на дорожніх знаках,  вивісках та інших покажчиках назв 
географічних  об'єктів,  що  знаходяться  на  території   України, 
подаються державною мовою. 
     На покажчиках  назв  географічних  об'єктів,  призначених для 
міжнародного використання, а також у місцях компактного проживання 
національних  меншин  України  поряд з назвою державною мовою може 
розміщуватися   її   латиноалфавітний   відповідник   або    назва 
відповідною  мовою.  Назва  іншою  мовою розташовується під назвою 
державною мовою і подається не більшим за розміром шрифтом. 
     В офіційних   документах,    друкованих    засобах масової 
інформації,     картографічних,    довідкових,    енциклопедичних, 
навчальних та інших виданнях назви географічних  об'єктів  України 
передаються  літерами латинського чи іншого алфавіту з унормованою 
державною  мовою  назв   географічного   об'єкта   за   правилами, 
встановленими  спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з 
питань географічних назв. 

     Призначені для  використання  в  Україні  назви  географічних 
об'єктів,  що  знаходяться  на  території  інших  держав,  а також 
географічних  об'єктів,  на  які  не  поширюються  суверенітет  та 
юрисдикція  будь-якої держави,  передаються державною мовою з мови 
оригіналу.  Унормування таких географічних  назв  здійснюється  за 
правилами,    встановленими   спеціально   уповноваженим   органом 
виконавчої влади з питань географічних назв.

Частину другу статті  6 викласти в новій редакції:














 «Мова назв географічних об’єктів, що знаходяться на території України, визначається статтею 28 Закону України «Про мови в Україні»;



частину третю виключити.


Стаття 6. Унормування географічних назв


     Унормування географічних   назв    здійснюється    з    метою 
упорядкування  та встановлення єдиної форми написання географічних 
назв України з урахуванням історичних,  етнічних,  мовних та інших 
особливостей, результатів спеціальних наукових досліджень, а також 
визначення правил передачі  й  написання  іншомовних  географічних 
назв відповідно до загальновизнаних міжнародних правил. 
          «Мова назв географічних об’єктів, що знаходяться на території України, визначається статтею 28 Закону України «Про мови в Україні»;

     
     Написи на дорожніх знаках,  вивісках та інших покажчиках назв 
географічних  об'єктів,  що  знаходяться  на  території   України, 
подаються державною мовою. 

     На покажчиках  назв  географічних  об'єктів,  призначених для 
міжнародного використання, а також у місцях компактного проживання 
національних  меншин  України  поряд з назвою державною мовою може 
розміщуватися   її   латиноалфавітний   відповідник   або    назва 
відповідною  мовою.  Назва  іншою  мовою розташовується під назвою 
державною мовою і подається не більшим за розміром шрифтом. 

     В офіційних   документах,    друкованих    засобах    масової 
інформації,     картографічних,    довідкових,    енциклопедичних, 
навчальних та інших виданнях назви географічних  об'єктів  України 
передаються  літерами латинського чи іншого алфавіту з унормованою 
державною  мовою  назв   географічного   об'єкта   за   правилами, 
встановленими  спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з 
питань географічних назв. 

     Призначені для  використання  в  Україні  назви  географічних 
об'єктів,  що  знаходяться  на  території  інших  держав,  а також 
географічних  об'єктів,  на  які  не  поширюються  суверенітет  та 
юрисдикція  будь-якої держави,  передаються державною мовою з мови 
оригіналу.  Унормування таких географічних  назв  здійснюється  за 
правилами,    встановленими   спеціально   уповноваженим   органом 
виконавчої влади з питань географічних назв.


Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України „Про Регламент Верховної Ради України”

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань Верховної Ради

3. Засідання Верховної Ради ведуться державною мовою.




4. Промовець, який не володіє державною мовою, може виступати іншою  мовою. Переклад його виступу державною мовою, у разі необхідності, забезпечує апарат Верховної Ради.


у статті 2 частину третю викласти в новій редакції:
«3. Мова ведення засідань Верховної Ради України визначається статтею 10  Закону України «Про мови в Україні»;


частину четверту виключити.

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань Верховної Ради

3. Мова ведення засідань Верховної Ради України визначається статтею 10 Закону України «Про мови в Україні».
Постанова Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»

Положення про паспорт громадянина України


4. Усі записи в паспорті і відомості про його власника,  що вносяться до нього, виконуються українською і російською мовами.






Положення про свідоцтво про народження 

Опис свідоцтва про народження

У свідоцтві про народження всі необхідні відомості заповнюються українською мовою.







Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон

6. Усі друковані написи в паспорті, а також відомості, що вносяться на сторінку даних, виконуються українською і англійською мовами, за винятком друкованої українською мовою на внутрішньому правому боці інформації про митні, валютні, медичні та консульські вимоги, текст якої визначається Кабінетом Міністрів України. Прізвище та ім'я зазначаються українською мовою і через скісну лінію латинськими літерами відповідно до українського алфавіту згідно з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc. N 9303). 


У Положенні про паспорт громадянина України абзац перший пункту 4 викласти в новій редакції:
«4. Мови паспорту визначаються частиною першою статті 14 Закону України «Про мови в Україні». Запис прізвища та імені (по батькові)  виконується згідно зі статтею 29 Закону України «Про мови в Україні»;

У Додатку до Положення про свідоцтво про народження абзац третій викласти в новій редакції:


«Мова свідоцтва про народження визначається відповідно до статті 14 Закону України «Про мови в Україні». Запис прізвища та імені (по батькові) виконується згідно зі статтею 29 Закону України «Про мови  в Україні»;


у Положенні про паспорт громадянина України для виїзду за кордон у пункті 6 речення друге після слова «згідно» доповнити словами «зі статтею 29 Закону України «Про мови в Україні» та;



Положення про паспорт громадянина України


4. Мови паспорту визначаються частиною першою статті 14 Закону України «Про мови в Україні». Запис прізвища та імені (по батькові)  виконується згідно зі статтею 29 Закону України «Про мови в Україні».




Положення про свідоцтво про народження

Опис свідоцтва про народження

Мова свідоцтва про народження визначається відповідно до статті 14 Закону України «Про мови в Україні». Запис прізвища та імені (по батькові) виконується згідно зі статтею 29 Закону України «Про мови  в Україні».




Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон

6. Усі друковані написи в паспорті, а також відомості, що вносяться на сторінку даних, виконуються українською і англійською мовами, за винятком друкованої українською мовою на внутрішньому правому боці інформації про митні, валютні, медичні та консульські вимоги, текст якої визначається Кабінетом Міністрів України. Прізвище та ім'я зазначаються українською мовою і через скісну лінію латинськими літерами відповідно до українського алфавіту згідно зі статтею 29 Закону України «Про мови в Україні» та з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc. N 9303). 


Народні депутати України		_______________		_________________


						_______________		_________________


						_______________		_________________


