
 

 

 
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07 вересня 2012 року     №   4 
     Миколаїв 

 

 

 

 

Про реалізацію вимог Закону України                                ХІ  сесія шостого                  

«Про засади державної мовної політики»                           скликання  

у Миколаївській області  

 

 

 Відповідно до статей  10, 143  Конституції України, статті 43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

засади державної мовної політики», на підставі даних Всеукраїнського 

перепису населення 2001 року про мовний склад Миколаївської області, 

згідно з якими російська мова є рідною мовою для  29,3 відсотка населення 

Миколаївської області, з метою вільного використання мов у приватному та 

суспільному житті  обласна рада  

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Вважати, що на території Миколаївської області поряд з українською 

мовою як державною діє російська мова як регіональна та до неї 

застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов, що 

передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики».  

 

2. З метою дотримання прав і свобод мешканців Миколаївської області, 

для яких російська мова є рідною,  відповідним місцевим органам виконавчої 

влади та органам місцевого самоврядування, у межах повноважень, вжити 

відповідних заходів щодо врегулювання суспільних відносин у сфері 

всебічного розвитку і вживання української мови як державної та російської 

мови як регіональної, якими населення області користується у державному,  

економічному, політичному і громадському житті.  

 

 

 

 

Визнано протиправним та нечинним 

з 28.02.2018 на підставі рішення 

Миколаївського  окружного 

адміністративного суду від 16.07.2018  

по справі № 814/1222/18 
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3. Рекомендувати Миколаївській обласній державній адміністрації:   

 

з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної мовної 

політики» підготувати пропозиції щодо внесення змін до Програми розвитку                  

і використання російської мови в Миколаївській області на 2009-2012 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 21 листопада 2008 року № 8;                        

 

під час підготовки проекту обласного бюджету Миколаївської області 

на 2013 рік передбачити видатки для впровадження регіональної мови.  

 

4. Довести це рішення до відома населення Миколаївської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

обласної ради.  

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                             І.С. Дятлов   


