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Міністерство культури України на виконання доручення Кабінету Міністрів 

України від 21.03.2019 № 6148/0/2-19 розглянуло запит Славинського Павла 

Марковича від 18.03.2019, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів 

України з веб-сайту «Доступ до правди», щодо надання тексту державної цільової 

програми, розробленої та затвердженої на виконання пункту 2 статті 2 Указу 

Президента України від 31.05.2018 № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо 

зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного 

культурного простору України», та тексту звіту чи іншого документа, наданого 

Президенту на виконання пункту 3 статті 2 зазначеного Указу Президента, та 

повідомляє наступне. 

Проект Державної цільової національно-культурної програми забезпечення 

всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх 

сферах суспільного життя до 2028 року перебуває на стадії розроблення. 

У той же час Мінкультури в межах компетенції забезпечується виконання 

згаданого вище Указу Президента України. 

Так, на виконання пункту 1 статті 2 цього Указу Президента, яким Кабінету 

Міністрів України було доручено утворити у місячний строк із залученням 

представників державних органів та органів місцевого самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства, провідних вітчизняних вчених і міжнародних 

фахівців експертну групу для здійснення комплексного аналізу сучасної мовно-

культурної ситуації в Україні, розроблення за результатами такого аналізу 

критеріїв оцінки ефективності державної мовної політики і політики у сфері 
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культури та механізмів моніторингу мовно-культурної ситуації на постійній 

основі, Мінкультури вжито такі заходи. 

Зібрано пропозиції від центральних органів виконавчої влади, наукових 

установ, асоціацій органів місцевого самоврядування та громадських організацій 

щодо складу зазначеної експертної групи. 

На підставі наданих пропозицій у липні 2018 року було підготовлено проект 

постанови Кабінету Міністрів України про утворення Експертної групи з питань 

мовної політики та відповідно до § 37 Регламенту роботи Кабінету Міністрів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2007 № 

950 (із змінами), його надіслано на погодження до центральних органів виконавчої 

влади (Міністерство освіти і науки України, Міністерство закордонних справ 

України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство інформаційної 

політики України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерство фінансів України, Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України) та Національної академії наук України.  

Після завершення процедури погодження із заінтересованими органами 

згаданий проект нормативно-правового акта був направлений до Міністерства 

юстиції України для проведення правової експертизи.  

Після одержання позитивного висновку Мін’юсту проект постанови 

Кабінету Міністрів України про утворення Експертної групи з питань мовної 

політики (з пропозиціями до її посадового складу та проектом відповідного 

положення)  було направлено на розгляд Уряду. 

19.09.2018 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 761 від 

19.09.2018 «Про утворення Експертної групи з питань мовної політики». 

Відповідно до цієї постанови Експертну групу очолює Віце-прем’єр-міністр 

України.  

На виконання пункту 2 статті 2 Указу Президента щодо розробки та 

затвердження з урахуванням пропозицій експертної групи державної цільової 

програми на 2018-2028 роки, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і 

функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, 

створення єдиного культурного простору України та збереження цілісності 

культури, за дорученням Віце-прем’єр-міністра України, Голови експертної групи 

з питань мовної політики Розенка П.В. 03.10.2018 проведено її перше засідання з 

метою напрацювання пропозицій до концепції вказаної державної цільової 

програми, оскільки відповідно до статті 5 Закону України «Про державні цільові 

програми», пункту 6 Порядку розроблення та виконання державних цільових 

програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 

106, розробленню та затвердженню державної цільової програми передує 

розроблення, громадське обговорення та схвалення концепції відповідної 

державної цільової програми. 



 

 

27.12.2018 відбулося друге засідання Експертної групи з питань мовної 

політики, на якому схвалено за основу проект Концепції Державної цільової 

програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як 

державної у всіх сферах суспільного життя до 2028 року (далі – Концепція), 

розроблений Мінкультури з урахуванням пропозицій членів експертної групи.  

З 03 по 17 січня 2019 року проведено громадське обговорення проекту 

Концепції (у вигляді електронних консультацій з громадськістю). Після 

опрацювання пропозицій, що надійшли під час громадського обговорення, проект 

Концепції надіслано на погодження до заінтересованих центральних органів 

виконавчої влади. На даний час проект Концепції погоджено Міністерством 

фінансів України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством 

інформаційної політики України,  Міністерством соціальної політики України, 

Міністерством закордонних справ України та Державним комітетом телебачення і 

радіомовлення України, а також за вмовчанням – Міністерством освіти і науки 

України. Очікується висновок Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, після чого проект Концепції буде невідкладно подано на розгляд Уряду. 

Разом з тим, відповідно до протокольного рішення № 2 Експертної групи з 

питань мовної політики від 27.12.2018 Мінкультури розроблено проект постанови 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 12 додатка до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710». Проектом 

акта створюються правові передумови для розроблення Державної цільової 

національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і 

функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя 

на період до 2028 року та включення її до винятків, встановлених пунктом 12 

додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 

«Про ефективне використання державних коштів», що дасть можливість у 

подальшому забезпечити її належне фінансування. На даний час проект 

нормативно-правового акта погоджено Міністерством фінансів України. 

Очікується погодження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

Після одержання висновку Міністерства юстиції України зазначений проект 

постанови Кабінету Міністрів України  буде подано на розгляд Уряду. 

На даний час Міністерством проводиться також збір пропозицій від членів 

Експертної групи з питань мовної політики до проекту Державної цільової 

національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і 

функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя 

до 2028 року. 

Усі зазначені заходи спрямовані на якнайшвидше виконання пункту 2 статті 

2 Указу Президента України від 31.05.2018 № 156/2018 «Про невідкладні заходи 

щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню 

єдиного культурного простору України». 



 

 

Поряд із цим, на виконання пункту 3 статті 2 цього Указу Міністерством 

культури України було підготовлено інформаційну довідку про мовно-культурну 

ситуацію в Україні та заходи, що вжиті для захисту та забезпечення розвитку і 

функціонування української мови як державної, та надіслано відповідну 

інформацію разом із супровідним листом до Адміністрації Президента України 

(копія вих. № 1979/32/10-18 від 13.11.2018 додається). 

 

Додаток: на 6 арк. 

 

 

 

 

Державний секретар                                   Ростислав КАРАНДЄЄВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабінець О.П. 234 09 07 

 

 

 

 

 


