Про звернення до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів
України щодо посилення заходів
реалізації державної мовної політики
Відповідно до статей 10 Конституції України, статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 11, 24 Закону України «Про
засади державної мовної політики», рішення Конституційного Суду України
від 14 грудня 1999 № 10-рп/99, міська рада
вирішила
1. Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
щодо посилення заходів реалізації державної мовної політики
(звернення додається).
2. Секретаріату міської ради (Н. Карабин) забезпечити публікацію даного
рішення у встановленому порядку та направити звернення до
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської
ради О. Савчук.

Міський голова

Руслан Марцінків

Верховній Раді України
Кабінету Міністрів України
ЗВЕРНЕННЯ
Івано-Франківської міської ради
щодо посилення заходів реалізації державної мовної політики
Відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики»
державна мова - це закріплена законодавством мова, вживання якої
обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах та
організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки,
культури, у сферах зв'язку та інформатики тощо.
Статус державної - української мови як одного з найважливіших
чинників національної самобутності Українського народу, гарантії його
національно-державної суверенності закріплено як Конституцією України
так і законами України. Однак реалії захисту української мови на
сьогоднішній день протилежно відрізняються від декларованих норм. На 27мому році незалежності та після чотирьох років кровопролитної Революції
Гідності українська мова як у столиці так і регіонах країни перебуває у
статусі другорядної. Державні установи, посадові особи органів державної
влади, державні заклади, підприємства та організації й надалі продовжують
використовувати російську мову, мову агресора, як пріоритетну у своєму
вжитку. Засоби масової інформації спекулюють квотами на вживання
української мови використовуючи її чи то у нічний час своїх ефірів, чи то в
незначних тиражах видань.
Означені факти є об`єктивним чинником необхідності захисту
української мови. Державна мовна політика в Україні повинна мати своїм
завданням регулювання суспільних відносин у сфері всебічного розвитку і
вживання української мови як державної.
Вважаємо за необхідне на законодавчому рівні встановити, що мовою
роботи, діловодства і документації всіх органів державної влади,
підприємств, установ та організацій державної власності, мовою офіційних
оголошень і повідомлень є державна мова.
Встановити, що всі назви установ, підприємств, організацій, вивіски,
плакати, афіші, публічні повідомлення, рекламні оголошення та будь-які інші
форми аудіо- і візуальної рекламної продукції, інформація для споживачів
товарів та послуг виконується державною мовою і на розсуд власника такої
інформації будь-якою іншою мовою.

Встановити, що у всіх сферах громадського обслуговування громадян,
при реалізації товарів і наданні послуг, першочергово використовується
державна мова.

