
Розділ III
 ОБОВ'ЯЗОК ВОЛОДІТИ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Стаття 9. Особи, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її
під час виконання службових обов'язків

1. Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані:
1) Президент України, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-

міністри України, інші члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, керівники
інших центральних органів виконавчої влади та їх заступники, Глава Адміністрації Президента України та 
його заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники, Голова 
Служби безпеки України та його заступники, Голова Служби зовнішньої розвідки України та його 
заступники, Генеральний прокурор та його заступники, керівники обласних та окружних прокуратур, 
керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступники, члени Ради Національного 
банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Голова Антимонопольного комітету України, інші 
державні уповноважені Антимонопольного комітету України, голови територіальних відділень 
Антимонопольного комітету України, члени Національного агентства з питань запобігання корупції, члени 
Національної комісії зі стандартів державної мови, члени Центральної виборчої комісії, члени 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, члени національних комісій 
регулювання природних монополій, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, члени 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, члени інших 
державних колегіальних органів, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його
заступники, Голова Фонду державного майна України та його заступники, постійні представники Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України у Конституційному Суді України, Директор 
Національного антикорупційного бюро України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та 
його представники, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим та його заступники, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його 
заступники, міністри Автономної Республіки Крим, Постійний Представник Президента України в 
Автономній Республіці Крим та його заступники;

(пункт 1 частини першої статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 19.09.2019 р. N 113-IX,

 зміни, внесені Законом України від 19.09.2019 р. N 113-IX,
 набирають чинності з дня початку роботи
 обласних прокуратур, окружних прокуратур)

2) депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, посадові особи 
органів місцевого самоврядування;

3) державні службовці;
4) голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;
5) службовці Національного банку України;
6) особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;
7) особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та 

розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
8) особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, 

розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
9) прокурори;
10) судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на 

професійній основі, члени та дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени 
Вищої ради правосуддя;

11) адвокати;
12) нотаріуси;
13) керівники закладів освіти всіх форм власності;
14) педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які 

запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі як наукові, 
педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови;

15) медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я;
16) посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм 

власності, не визначені в підпунктах 1 - 15 частини першої цієї статті, крім осіб, які не є громадянами 
України.

2. Володіти державною мовою зобов'язані особи, які претендують на обрання чи призначення на 



посади, визначені частиною першою цієї статті.

Стаття 10. Вимоги щодо рівня володіння державною мовою
1. Вимоги щодо відповідного рівня володіння державною мовою особами, визначеними статтею 9 цього 

Закону, встановлює Національна комісія зі стандартів державної мови.
2. Рівень володіння державною мовою особами, визначеними пунктами 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13 частини 

першої статті 9 цього Закону, засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною 
мовою (далі - державний сертифікат), що видається Національною комісією зі стандартів державної мови 
відповідно до цього Закону.

3. Рівень володіння державною мовою особами, визначеними пунктами 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14 - 16 частини 
першої статті 9 цього Закону, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що 
такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або
державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі
стандартів державної мови відповідно до цього Закону.

4. Документ, що засвідчує рівень володіння державною мовою, подається особою до обрання чи 
призначення на посади, визначені частиною першою статті 9 цього Закону.

Закон України, Верховна Рада України, від 25.04.2019 № 2704-VIII,
«Про забезпечення функціонування української мови як державної» 

https://ips.ligazakon.net/document/T192704?an=69
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