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Вчена рада Харківського 
національного університету 
імені В.Н. Каразіна 

Мною як Уповноваженим із захисту державної мови розглянуто 
звернення Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. 
Каразіна (зареєстроване у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної 
мови за вх. № КО-213 від 25.01.2022) щодо державної підтримки української 
мови та літератури в університетах України. 

У межах повноважень повідомляю про таке.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України.

Правовий статус Уповноваженого із захисту державної мови визначений 
Законом України «Про забезпечення функціонування української мови 
як державної» (далі – Закон).

Пунктами 1 та 2 частини другої статті 49 Закону передбачено, що 
завданнями Уповноваженого із захисту державної мови є захист української 
мови як державної та захист права громадян України на отримання державною 
мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя на всій території 
України й усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 49 Закону з метою 
реалізації покладених на нього завдань Уповноважений подає Кабінету 
Міністрів України пропозиції щодо забезпечення ефективної реалізації 
державної політики, спрямованої на захист державної мови, всебічний 
розвиток і функціонування державної мови у сферах суспільного життя, 
визначених цим Законом, на всій території України.

Відповідно до частини п’ятої статті 49 Закону Уповноважений щороку 
готує і не пізніше 1 травня року, наступного за звітним, подає Кабінету 
Міністрів України та представляє громадськості річний публічний звіт про 
свою діяльність і про стан дотримання цього Закону.
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Уповноважений підтримує ініціативи наукової спільноти, спрямовані на 

збереження і розвиток української філології.  Питання необхідності державної 
підтримки української мови та літератури в університетах України буде 
відображене в річному публічному звіті про стан дотримання Закону у 2021 
році. В межах компетенції готовий надавати консультації, висновки, 
рекомендації для позитивного вирішення порушених у зверненні питань. 

Висловлюю подяку за активну позицію, спрямовану на утвердження 
української мови як державної.

Уповноважений із захисту 
державної мови                                      Тарас КРЕМІНЬ
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