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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Проект

_2020 р. сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Президента України, Голови Верховної Ради України 

та Преін’єр-міністра України щодо недонустихюсі і 
перегляду шовного законодавства

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування” , враховуючи ініціативу депутатів Вінницької обласної 
Ради 7 скликання та висновки постійних комісій обласної Ради, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 
скликання до Президента України, Голови Верховної Ради України та 
Прем’єр-міністра України щодо недопустимості перегляду мовного 
законодавства (звернення додається).

2. Опублікувати це звернення на о(1)іційному веб-сайті ЕЗіннинької 
обласної Ради.

3. Надіслати це звернення до:
- Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр- 

міністра України та народних депутатів України, обраних від Вінницької 
області;

- обласних рад, районних рад та міських рад міст обласного 
значення Вінницької області з пропозицією прийняти аналогічні 
звернення та стати на захист української мови.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійм\- 
комісію обласної Ради з питань освіти, культури, сім'ї та молоді, снорт} і 
туризму, духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.).

Голова обласної Ради Анатолій ОЛІЙНИК



бо рішення^
Додаток 

сесії 7 скликання 
Віииіщької облаоюї Раби

Звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Пре$иден іа
України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України 

щодо недопустимості перегляду мовного законодавства

Українське суспільство глибоко обурене намірами високопосадовиів 
руйнувати основи української державності.

До таких спроб належать публічно виголошені наміри обмежити 
використання української державної мови у публічній сфері.

20 травня Президент України Володимир Зеленський заявив про поіребу 
«навести порядок з мовними квотами», щоб усунути «несправедливість щодо 
людей, які не є україномовними».

27 травня Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив про погреб\ 
змінювати Закон України «Про забезпечення функціонування Української мови 
як державної».

«Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову!» - сказала 
Ліна Костенко. Кожен окупант намагався знищити українську мову. Ворог 
фізично знищував носії української мови, нашу інтелігенцію, письменництво, 
науковців. Українську мову забороняли 134 рази.

Закон України «Про забезпечення функціонування Української мови як 
державної» - це;

- Крок до справедливості і відновлення самоповаги українця та є икк'ті 
української нації.

- Посилення безпеки українського інформаційного иросгору в умовах 
російської агресії та протидія інформаційній війні, яка ведеться здебільшот 
російською.

- Більше мільярда інвестицій за рахунок розвитку національного ринк\ 
книговидавництва, кіно, культурного, освітнього та мистецького продукту.

Спроби обмежити використання української мови у публічній сфері є 
політичною диверсією проти України, української нації та кожного українця.

Переконані, що такі заяви руйнують єдність нації. С черговою спробою 
поділити українців на різні сорти, ведуть до перетворення України у колонію та 
провокують громадянський конфлікт.

Звертаємося до Президента України, Голови Верховної Ради, Прем'єр- 
міністра України та вимагаємо не допустити; перегляду мовного Зак(чі\ \ бік 
русифікації чи обмеження української мови, як єдиної державної; наиадків на 
основи української нації та державності; політики малоросійства та нищеиия 
укра'інської держави.
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