
Кожен громадянин України/особа, яка 
претендує на українське громадянство 

Всі вищі посадовці, депутати, 
дипломати, судді, педагоги, медики

ДЕ ОБОВ’ЯЗКОВО МАЄ 
ЗАСТОСОВУВАТИСЬ

ДЕРЖАВНА МОВА:

суди ЗСУ органи правопорядку

навчальні заклади 
(обов’язково)

медичні та культурні 
заклади 

друковані ЗМІ 
(допускається видання 

іншомовних версій, 
одна з яких обов’язково 

українською)

видавництва 
(зобов’язані видавати

не <50% книжкових видань 
державною мовою)

комп’ютерні програми 
повинні мати інтерфейс 

державною мовою 
та/або офіційними 

мовами ЄС

інформація для 
загального 

ознайомлення 
(оголошення, покажчики, 

вказівники, вивіски, 
повідомлення та ін.) 

матеріали 
передвиборної агітації 

(на ТБ, радіо, 
зовнішній рекламі)

публічні заходи 
(якщо хтось з учасників 
заходу виступає іншою 

мовою, організатор 
забезпечує переклад 
державною мовою)

телерадіоорганізації 
незалежно від форми 
власності (тривалість 
іншомовних програм 

не >20%)

ЄДИНОЮ ДЕРЖАВНОЮ 
МОВОЮ В УКРАЇНІ

Є УКРАЇНСЬКА 

Іноземні фільми мовою оригіналу 
супроводжуються субтитруванням українською. 

Кількість таких сеансів у кінотеатрі 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТУ

№ 5670-Д ВІД 09.06.2017 
ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК 

ДЕРЖАВНОЇ

В УКРАЇНІ
МОВНЕ ПИТАННЯ         

не >10%  на міс.

ДЕМОНСТРУВАННЯ ФІЛЬМІВ В УКРАЇНІ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЗА ПУБЛІЧНЕ 
ПРИНИЖЕННЯ/ЗНЕВАЖАННЯЯ

ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

АДМІНІСТРАТИВНА 

штраф 
на посадових

осіб від 200-600 
неоподатковуваних 

мінімумів 
доходів громадян 

КРИМІНАЛЬНА 
►штраф до 50 

неоподатковуваних 
мінімумів, 

►арешт до 6 міс., 
►позбавлення

волі до 3 р.

ВИКЛЮЧЕНІ, ВКЛЮЧЕНІ ТА ЗАЛИШЕНІ НОРМИ 
З ПРОЕКТУ ЗАКОНУ № 5670-Д ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ 

ЗА ОСНОВУ У 1-МУ ЧИТАННІ 04.10.2018 Р.

При уповноваженому  із захисту мови діє служба мовних інспекторів 
у складі 27 осіб, які контролюють дотримання стандартів мови

ВИКЛЮЧЕНА НОРМА

Утворюється Центр української мови
Завданням Центру є опрацювання вимог до рівнів володіння 
українською мовою

Утворюється Термінологічний центр української мови
Завданням Термінологічного центру є напрацювання стандартів та 
правопису української мови

Вводиться посада Уповноваженого із захисту державної мови
Завдання уповноваженого:
■ захист української мови як елементу конституційного ладу
■ захист права громадян на отримання інформації та послуг державною 

мовою у всіх сферах

Обов’язкове складання ЗНО виключно українською мовою 
відтерміноване до 2025 р. (перехідні положення)

ВИКЛЮЧЕНА НОРМА

ВИКЛЮЧЕНА НОРМА

ЗАЛИШЕНА НОРМА

ВКЛЮЧЕНА НОРМА

Ст. 51

Ст. 45

Ст. 47

Ст. 48

Ст. 17

Замість нього створюється Національна комісія стандартів 
державної мови

Замість нього створюється Національна комісія стандартів 
державної мови

ПОЛОЖЕННЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТУ

НЕ
ПОШИРЮЮТЬСЯ

НА ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ РЕЛІГІЙНІ ОБРЯДИ

Інфографіку створено за текстом законопроекту № 5670-д та стенограмою 
пленарного засідання ВРУ  від 04.10.2018 р. станом на 09.10.2018 року

ХТО МАЄ 
ЗНАТИ 

ДЕРЖАВНУ
МОВУ


