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Верховна Рада України,
ґрунтуючись на Декларації про державний суверенітет України від 16 липня
1990 року та схваленому Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року
Акті проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, якими було
відновлено незалежну національну державність України;
керуючись Конституцією України, що визначає українську мову як єдину
державну мову в Україні та покладає на державу обов’язок забезпечувати
всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного
життя на всій території України;
діючи відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня
1999 року № 10-рп/99, яким встановлено, що українська мова як державна є
обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні
повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування
(мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних
сферах суспільного життя, які визначаються законом;
зважаючи на Концепцію державної мовної політики, затверджену Указом
Президента України від 15 лютого 2010 року № 161/2010, яка визначає стратегічні
пріоритети в подоланні спричинених багатовіковою асиміляційною політикою
колонізаторів та окупантів деформацій національного мовно-культурного і мовноінформаційного простору та відповідно до якої повноцінне функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території держави є
гарантією збереження ідентичності української нації та зміцнення державної
єдності України;
усвідомлюючи, що українська мова є визначальним чинником і головною
ознакою ідентичності української нації, яка історично сформувалася і протягом
багатьох століть безперервно проживає на власній етнічній території, становить
переважну більшість населення країни і дала офіційну назву державі, а також є
базовим системотвірним складником української громадянської нації;
прагнучи до посилення державотворчих і консолідаційних функцій української
мови, підвищення її ролі в забезпеченні територіальної цілісності та національної
безпеки України;
маючи на меті створення належних умов для забезпечення і захисту мовних
прав і потреб українців;
а також беручи до уваги Висновок Європейської комісії за демократію через
право, відповідно до якого за особливих умов, що склалися в Україні, збалансована
політика у мовній сфері вимагає належних гарантій для збереження державної
мови як інструмента єднання суспільства, та Рекомендацію Європейської комісії
за демократію через право українському законодавчому органу віднайти істотно
прийнятніші способи підтвердження верховенства української мови як єдиної
державної мови та вжити додаткових заходів для зміцнення її ролі в українському
суспільстві,
ухвалює цей Закон.

Верховна Рада України,
ґрунтуючись на Декларації про державний суверенітет України від 16 липня
1990 року та схваленому Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року
Акті проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, якими було
відновлено незалежну національну державність України;
керуючись Конституцією України, що визначає українську мову як єдину
державну мову в Україні та покладає на державу обов’язок забезпечувати
всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного
життя на всій території України;
діючи відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня
1999 року № 10-рп/99, яким встановлено, що українська мова як державна є
обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні
повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування
(мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних
сферах суспільного життя, які визначаються законом;
зважаючи на Концепцію державної мовної політики, затверджену Указом
Президента України від 15 лютого 2010 року № 161/2010, яка визначає стратегічні
пріоритети в подоланні спричинених багатовіковою асиміляційною політикою
колонізаторів та окупантів деформацій національного мовно-культурного і мовноінформаційного простору та відповідно до якої повноцінне функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території держави є
гарантією збереження ідентичності української нації та зміцнення державної
єдності України;
усвідомлюючи, що українська мова є визначальним чинником і головною
ознакою ідентичності української нації, яка історично сформувалася і протягом
багатьох століть безперервно проживає на власній етнічній території, становить
переважну більшість населення країни і дала офіційну назву державі, а також є
базовим системотвірним складником української громадянської нації;
прагнучи до посилення державотворчих і консолідаційних функцій української
мови, підвищення її ролі в забезпеченні територіальної цілісності та національної
безпеки України;
маючи на меті створення належних умов для забезпечення і захисту мовних
прав і потреб українців;
а також беручи до уваги Висновок Європейської комісії за демократію через
право, відповідно до якого за особливих умов, що склалися в Україні, збалансована
політика у мовній сфері вимагає належних гарантій для збереження державної
мови як інструмента єднання суспільства, та Рекомендацію Європейської комісії
за демократію через право українському законодавчому органу віднайти істотно
прийнятніші способи підтвердження верховенства української мови як єдиної
державної мови та вжити додаткових заходів для зміцнення її ролі в українському
суспільстві,
ухвалює цей Закон.

3

3

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
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Стаття 1. Статус української мови як єдиної державної мови в
Україні
1. Єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.
2. Статус української мови як єдиної державної мови зумовлений
державотворчим самовизначенням української нації.
3. Державний статус української мови є невіддільним елементом
конституційного ладу України як унітарної держави.
4. Статус української мови як єдиної державної мови в Україні визначається
виключно Конституцією України.
5. Порядок функціонування і застосування державної мови визначається
виключно законом.
6. Навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах,
зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог українського правопису
і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у
застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність, встановлену
законом.
7. Статус української мови як єдиної державної мови 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.
8. Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного
спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного українського
громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є фактором
єдності і національної безпеки України.
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Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює функціонування і застосування української мови
як державної у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій
території України.
2. Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та
здійснення релігійних обрядів.
3. Порядок застосування кримськотатарської мови та інших мов корінних
народів, національних меншин України у відповідних сферах суспільного
життя визначається законом щодо порядку реалізації прав корінних народів,
національних меншин України з урахуванням особливостей, визначених цим
Законом.
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Стаття 3. Завдання Закону
1. Завданнями цього Закону є:
1) захист державного статусу української мови;
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території України у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, а також
у міжнародному спілкуванні, під час здійснення посадовими та службовими
особами представницьких функцій;
5) забезпечення розвитку української мови для зміцнення національної
ідентичності, збереження національної культури, традицій, звичаїв, історичної
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пам’яті та забезпечення її подальшого функціонування як державотворчого
чинника української нації;
6) підтримка української мови шляхом сприяння:
а) володінню українською мовою громадянами України;
б) розвитку української жестової мови як основного або одного з основних
засобів спілкування жестомовних осіб. Статус, засади та порядок застосування
української жестової мови визначаються законом;
в) застосуванню української мови відповідно до вимог українського правопису
та інших стандартів державної мови;
г) вживанню замість іншомовних українських слів, словосполучень і термінів
у разі, якщо в українській мові існують рівнозначні відповідники, та підвищенню
рівня обізнаності громадян про них;
ґ) запобіганню вульгаризації української мови та змішування її з іншими
мовами;
д) поширенню знань про українську мову та її роль у розвитку української та
європейської культур;
е) популяризації діалектів і говірок української мови та їх збереженню;
є) вивченню української мови в Україні та за кордоном;
7) поширення української мови у світі та сприяння в задоволенні мовних
потреб закордонних українців і громадян України, які проживають або тимчасово
перебувають за межами України.
Стаття 4. Статус української жестової мови та мовні права жестомовних осіб
1. Українська жестова мова є мовою спільноти жестомовних осіб.
2. Українська жестова мова — природна візуально-жестова мовна система
з власною лексико-граматичною структурою, що сформувалася еволюційним
шляхом і використовується як основний або один з основних засобів спілкування
жестомовних осіб, які постійно проживають або впродовж тривалого часу
проживали на території України.
3. В Україні кожному гарантується право вільно використовувати українську
жестову мову в суспільному житті, вивчати та підтримувати її, а також навчатися
українською жестовою мовою.
4. Жодне з положень цього Закону не може тлумачитися як таке, що
спрямоване на звуження сфери використання української жестової мови.
Стаття 5. Державна програма сприяння опануванню державної мови
1. Кабінет Міністрів України затверджує і забезпечує виконання Державної
програми сприяння опануванню державної мови (далі — Програма).
2. Програма визначає основні стратегічні цілі та пріоритетні завдання
державної політики щодо підтримки державної мови впродовж відповідного
періоду часу, а також заходи, що планується здійснити для досягнення зазначених
цілей і реалізації завдань.
3. Відповідно до Програми Кабінет Міністрів України вживає заходів для
створення та забезпечення діяльності мережі державних, комунальних курсів
з вивчення державної мови громадянами України, іноземцями та особами без
громадянства, створює умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, які дають
змогу кожній особі опанувати державну мову, в тому числі шляхом неформальної
та інформальної освіти.
4. Програма має розроблятися і реалізовуватися з урахуванням установлених
законом гарантій і пільг, необхідних для задоволення потреб громадян України,
іноземців та осіб без громадянства у вивченні державної мови та поширення її
використання як в Україні, так і поза її межами.

пам’яті та забезпечення її подальшого функціонування як державотворчого
чинника української нації;
6) підтримка української мови шляхом сприяння:
а) володінню українською мовою громадянами України;
б) розвитку української жестової мови як основного або одного з основних
засобів спілкування жестомовних осіб. Статус, засади та порядок застосування
української жестової мови визначаються законом;
в) застосуванню української мови відповідно до вимог українського правопису
та інших стандартів державної мови;
г) вживанню замість іншомовних українських слів, словосполучень і термінів
у разі, якщо в українській мові існують рівнозначні відповідники, та підвищенню
рівня обізнаності громадян про них;
ґ) запобіганню вульгаризації української мови та змішування її з іншими
мовами;
д) поширенню знань про українську мову та її роль у розвитку української та
європейської культур;
е) популяризації діалектів і говірок української мови та їх збереженню;
є) вивченню української мови в Україні та за кордоном;
7) поширення української мови у світі та сприяння в задоволенні мовних
потреб закордонних українців і громадян України, які проживають або тимчасово
перебувають за межами України.
Стаття 4. Статус української жестової мови та мовні права жестомовних осіб
1. Українська жестова мова є мовою спільноти жестомовних осіб.
2. Українська жестова мова — природна візуально-жестова мовна система
з власною лексико-граматичною структурою, що сформувалася еволюційним
шляхом і використовується як основний або один з основних засобів спілкування
жестомовних осіб, які постійно проживають або впродовж тривалого часу
проживали на території України.
3. В Україні кожному гарантується право вільно використовувати українську
жестову мову в суспільному житті, вивчати та підтримувати її, а також навчатися
українською жестовою мовою.
4. Жодне з положень цього Закону не може тлумачитися як таке, що
спрямоване на звуження сфери використання української жестової мови.
Стаття 5. Державна програма сприяння опануванню державної мови
1. Кабінет Міністрів України затверджує і забезпечує виконання Державної
програми сприяння опануванню державної мови (далі — Програма).
2. Програма визначає основні стратегічні цілі та пріоритетні завдання
державної політики щодо підтримки державної мови впродовж відповідного
періоду часу, а також заходи, що планується здійснити для досягнення зазначених
цілей і реалізації завдань.
3. Відповідно до Програми Кабінет Міністрів України вживає заходів для
створення та забезпечення діяльності мережі державних, комунальних курсів
з вивчення державної мови громадянами України, іноземцями та особами без
громадянства, створює умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, які дають
змогу кожній особі опанувати державну мову, в тому числі шляхом неформальної
та інформальної освіти.
4. Програма має розроблятися і реалізовуватися з урахуванням установлених
законом гарантій і пільг, необхідних для задоволення потреб громадян України,
іноземців та осіб без громадянства у вивченні державної мови та поширення її
використання як в Україні, так і поза її межами.
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5. Програма діяльності центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з
розвитку культури на відповідний рік повинна передбачати заходи щодо сприяння
опануванню української мови, в тому числі шляхом видання навчальних посібників
з української мови, створення української термінологічної словникової бази та
забезпечення вільного доступу до зазначеної книжкової продукції громадянам
України, іноземцям та особам без громадянства, і має відповідати Програмі.

5. Програма діяльності центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, з
розвитку культури на відповідний рік повинна передбачати заходи щодо сприяння
опануванню української мови, в тому числі шляхом видання навчальних посібників
з української мови, створення української термінологічної словникової бази та
забезпечення вільного доступу до зазначеної книжкової продукції громадянам
України, іноземцям та особам без громадянства, і має відповідати Програмі.

Розділ II. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ

Розділ II. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ

Стаття 6. Обов’язок громадянина України володіти державною
мовою
1. Кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою.
2. Держава забезпечує кожному громадянинові України можливості
для опанування державної мови через систему закладів дошкільної, повної
загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої, вищої освіти, освіти дорослих, а також через підтримку
неформальної та інформальної освіти, спрямованої на вивчення державної
мови.
3. Держава організовує безкоштовні курси української мови для дорослих та
забезпечує можливість вільно опанувати державну мову громадянам України, які
не мали такої змоги.

Стаття 6. Обов’язок громадянина України володіти державною
мовою
1. Кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою.
2. Держава забезпечує кожному громадянинові України можливості
для опанування державної мови через систему закладів дошкільної, повної
загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої, вищої освіти, освіти дорослих, а також через підтримку
неформальної та інформальної освіти, спрямованої на вивчення державної
мови.
3. Держава організовує безкоштовні курси української мови для дорослих та
забезпечує можливість вільно опанувати державну мову громадянам України, які
не мали такої змоги.

Стаття 7. Обов’язок володіти державною мовою для набуття
громадянства України
1. Особа, яка має намір набути громадянство України, зобов’язана засвідчити
відповідний рівень володіння державною мовою.
Особи, які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі іноземці та
особи без громадянства, які в установленому законодавством України порядку
проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною
нагородою, і особи, прийняття яких до громадянства України становить
державний інтерес для України, мають право на набуття громадянства України
без засвідчення рівня володіння державною мовою. Такі особи зобов’язані
опанувати державну мову на рівні, визначеному законодавством, упродовж
одного року з дня набуття громадянства.
2. Вимоги до рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття
громадянства України, визначає Національна комісія зі стандартів державної
мови.
3. Складання іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідний
для набуття громадянства України, здійснюється в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Обов’язок володіти державною мовою для набуття
громадянства України
1. Особа, яка має намір набути громадянство України, зобов’язана засвідчити
відповідний рівень володіння державною мовою.
Особи, які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі іноземці та
особи без громадянства, які в установленому законодавством України порядку
проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною
нагородою, і особи, прийняття яких до громадянства України становить
державний інтерес для України, мають право на набуття громадянства України
без засвідчення рівня володіння державною мовою. Такі особи зобов’язані
опанувати державну мову на рівні, визначеному законодавством, упродовж
одного року з дня набуття громадянства.
2. Вимоги до рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття
громадянства України, визначає Національна комісія зі стандартів державної
мови.
3. Складання іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідний
для набуття громадянства України, здійснюється в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Мова документів, що посвідчують особу громадянина України
1. Документи, що посвідчують особу громадянина України, складаються
державною мовою. У випадках, визначених законом і міжнародними договорами,
згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, такі документи
складаються іншими мовами та дублюються державною мовою.
2. Громадяни України, рідна мова яких відмінна від української, мають
право на транскрибований запис своїх прізвища та імені відповідно до своєї
національної традиції в документах, що посвідчують особу громадянина України,
відповідно до статті 40 цього Закону.

Стаття 8. Мова документів, що посвідчують особу громадянина України
1. Документи, що посвідчують особу громадянина України, складаються
державною мовою. У випадках, визначених законом і міжнародними договорами,
згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, такі документи
складаються іншими мовами та дублюються державною мовою.
2. Громадяни України, рідна мова яких відмінна від української, мають
право на транскрибований запис своїх прізвища та імені відповідно до своєї
національної традиції в документах, що посвідчують особу громадянина України,
відповідно до статті 40 цього Закону.
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3. Запис прізвища та імені в паспорті громадянина України для виїзду за
кордон здійснюється у транскрипції з української мови.

3. Запис прізвища та імені в паспорті громадянина України для виїзду за
кордон здійснюється у транскрипції з української мови.

Розділ III. ОБОВ’ЯЗОК ВОЛОДІТИ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Розділ III. ОБОВ’ЯЗОК ВОЛОДІТИ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Стаття 9. Особи, які зобов’язані володіти державною мовою та
застосовувати її під час виконання службових обов’язків
1. Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання
службових обов’язків зобов’язані:
1) Президент України, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єрміністр України, віце-прем’єр-міністри України, інші члени Кабінету Міністрів
України, перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних
органів виконавчої влади та їх заступники, Глава Адміністрації Президента
України та його заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони
України та його заступники, Голова Служби безпеки України та його заступники,
Голова Служби зовнішньої розвідки України та його заступники, Генеральний
прокурор та його заступники, керівники регіональних та місцевих прокуратур,
керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступники,
члени Ради Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової
палати, Голова Антимонопольного комітету України, інші державні уповноважені
Антимонопольного комітету України, голови територіальних відділень
Антимонопольного комітету України, члени Національного агентства з питань
запобігання корупції, члени Національної комісії зі стандартів державної
мови, члени Центральної виборчої комісії, члени Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення, члени національних комісій регулювання
природних монополій, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, члени інших державних колегіальних органів,
Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його
заступники, Голова Фонду державного майна України та його заступники,
постійні представники Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,
Президента України у Конституційному Суді України, Директор Національного
антикорупційного бюро України, Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини та його представники, Уповноважений із захисту державної мови, Голова
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та його заступники, Голова Ради
міністрів Автономної Республіки Крим та його заступники, міністри Автономної
Республіки Крим, Постійний Представник Президента України в Автономній
Республіці Крим та його заступники;
2) депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих
рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;
3) державні службовці;
4) голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та
заступники;
5) службовці Національного банку України;
6) особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;
7) особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції,
інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів,
яким присвоюються спеціальні звання;
8) особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної
поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким
присвоюються спеціальні звання;
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9) прокурори;
10) судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та
здійснюють правосуддя на професійній основі, члени та дисциплінарні інспектори
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя;
11) адвокати;
12) нотаріуси;
13) керівники закладів освіти всіх форм власності;
14) педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи
осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ
та працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні
працівники або викладачі іноземної мови;
15) медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я;
16) посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної
і комунальної форм власності, не визначені в підпунктах 1-15 частини першої цієї
статті, крім осіб, які не є громадянами України.
2. Володіти державною мовою зобов’язані особи, які претендують на обрання
чи призначення на посади, визначені частиною першою цієї статті.
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Стаття 10. Вимоги щодо рівня володіння державною мовою
1. Вимоги щодо відповідного рівня володіння державною мовою особами,
визначеними статтею 9 цього Закону, встановлює Національна комісія зі
стандартів державної мови.
2. Рівень володіння державною мовою особами, визначеними пунктами 1,
3, 4, 7, 9, 10, 13 частини першої статті 9 цього Закону, засвідчується державним
сертифікатом про рівень володіння державною мовою (далі — державний
сертифікат), що видається Національною комісією зі стандартів державної мови
відповідно до цього Закону.
3. Рівень володіння державною мовою особами, визначеними пунктами 2, 5,
6, 8, 11, 12, 14-16 частини першої статті 9 цього Закону, засвідчується документом
про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує
вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або
державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається
Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до цього Закону.
4. Документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою, подається
особою до обрання чи призначення на посади, визначені частиною першою статті
9 цього Закону.
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Стаття 11. Рівні володіння державною мовою
1. Класифікація рівнів володіння державною мовою розробляється і
затверджується Національною комісією зі стандартів державної мови з
урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).
2. За результатами проведеного іспиту на визначення рівня володіння
державною мовою особа отримує державний сертифікат про рівень володіння
державною мовою (далі — державний сертифікат), що засвідчує один з рівнів за
шкалою, встановленою частиною третьою цієї статті.
3. Шкала рівнів володіння державною мовою визначає три загальні рівні
навичок: початковий рівень А, середній рівень В та рівень вільного володіння
мовою С.
Державний сертифікат початкового рівня першого ступеня (А1) засвідчує, що
особа розуміє і може вживати загальні вирази та найпростіші фрази, необхідні
для задоволення конкретних потреб, зокрема представити себе чи іншу особу,
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УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ І КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ
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Стаття 29. Державна мова у сфері публічних заходів
Стаття 30. Державна мова у сфері обслуговування споживачів
Стаття 31. Державна мова в технічній та проектній документації
Стаття 32. Державна мова у сфері реклами
Стаття 33. Державна мова у сфері охорони здоров’я
Стаття 34. Державна мова у сфері спорту
Стаття 35. Державна мова у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку
Стаття 36. Державна мова у сфері транспорту
Стаття 37. Державна мова у сфері діловодства, документообігу, листування і
звітності громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб
Стаття 38. Державна мова у зверненнях до громадських об’єднань, політичних
партій та інших юридичних осіб
РОЗДІЛ VI. ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ У
ВЛАСНИХ НАЗВАХ ТА ІМЕНАХ

Стаття 39. Назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки
Крим та органів місцевого самоврядування
Стаття 40. Державна мова в іменах
Стаття 41. Застосування державної мови в географічних назвах та назвах об’єктів
топоніміки
Стаття 42. Мова торговельних марок
РОЗДІЛ VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

Стаття 43. Національна комісія зі стандартів державної мови
Стаття 44. Повноваження Національної комісії зі стандартів державної мови
Стаття 45. Склад Національної комісії зі стандартів державної мови
Стаття 46. Голова Національної комісії зі стандартів державної мови
Стаття 47. Порядок роботи Національної комісії зі стандартів державної мови
Стаття 48. Документи, що підтверджують рівень володіння державною мовою,
та іспит на рівень володіння державною мовою
РОЗДІЛ VIII. ЗАХИСТ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

Стаття 49. Уповноважений із захисту державної мови
Стаття 50. Призначення та звільнення Уповноваженого із захисту державної мови
Стаття 51. Вимоги щодо несумісності з посадою Уповноваженого із захисту
державної мови
Стаття 52. Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови
Стаття 53. Захист державної мови як невіддільного елементу конституційного ладу
Стаття 54. Захист прав людини щодо застосування державної мови у сферах
суспільного життя, визначених цим Законом
Стаття 55. Розгляд скарг Уповноваженим
Стаття 56. Здійснення державного контролю за застосуванням державної мови
Стаття 57. Порядок накладення штрафів на суб’єктів господарювання за порушення
закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів
РОЗДІЛ IX. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
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