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Інститут спеціалізованого омбудсмена як додатковий інструмент
захисту прав і свобод найбільш вразливих категорій населення в
Україні набуває дедалі більшої популярності. Лише за останні шість
років з’явилися посади Уповноважених Президента України у
справах кримськотатарського народу; з прав людей з інвалідністю; з
питань реабілітації учасників бойових дій; із земельних питань; з
питань волонтерської діяльності, бізнес-омбудсмена, освітнього
омбудсмена, а також Уповноваженого із захисту державної мови
(мовного омбудсмена). І якщо робота більшості з них поступово
налагоджується, то у процесі діяльності останнього виникли
ускладнення. Так, 27 листопада 2019 р. Кабінет Міністрів України
(далі – КМУ) призначив першого в історії України мовного
омбудсмена – Тетяну Монахову – строком на п’ять років[1], а вже 6
травня 2020 р. видав розпорядження про її звільнення [2]. Його
ініціатором виступила сама Уповноважена, відзначивши, що
упродовж усього терміну її роботи так і не було створено спеціальної
допоміжної структури – секретаріату, не вирішено питання
належного фінансування тощо.Ситуація ускладнилася й тим, що 27
травня 2020 р. (після спливу шести місяців з дня призначення
омбудсмена) мали запрацювати положення щодо його окремих
повноважень.

Посаду Уповноваженого із захисту державної мови було
запроваджено Законом України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної» від 25 квітня 2019 р. Відповідно до
нього,мета діяльності мовного омбудсмена полягає у сприянні
функціонуванню української мови як державної у визначених сферах
суспільного життя. Він є посадовою особою, однак не є державним
службовцем. Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно
від інших державних органів та посадових осіб.

Завданнями Уповноваженого є: 1) захист української мови як
державної; 2) захист права громадян України на отримання
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державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя,
визначених законом, на всій території України і усунення перешкод
та обмежень у користуванні державною мовою[3].

Порядок призначення та звільнення з посади Уповноваженого
визначеноу ст. 50 згаданого закону. Згідно з нею, право призначення
на посаду та звільнення з посадимовного омбудсмена належить
виключно КМУ. Кандидатури на посаду Уповноваженого подають
три суб’єкти – Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини (одна кандидатура), керівник центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
правову політику (одна кандидатура), та керівник центрального
органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики (одна
кандидатура). На сьогодні, такими органами є Міністерство юстиції
України та Міністерство культури та інформаційної політики
України [4].Подання кандидатур на посаду Уповноваженого
закінчується за три місяці, що передують закінченню строку
повноважень, на який було призначено Уповноваженого. У разі
дострокового припинення повноважень Уповноваженого
кандидатури подаються впродовж 30 днів з дня дострокового
припинення[3].

Слід вказати, що, на відміну від більшості Уповноважених
Президента України, законодавець передбачив низку вимог (цензів),
яким має відповідати особа, яка претендує на посаду мовного
омбудсмена. До них, зокрема належать: 1) громадянство України;
2) досягнення 35-річного віку на день подання кандидатури (віковий
ценз); 3) вища освіта (освітній ценз); 4) володіння державною та
англійською мовами (мовний ценз); 5) досвід правозахисної
діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови; 6)
здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і
професійним рівнями виконувати відповідні посадові
обов’язки.Зауважимо, що у переліку вимог відсутній ценз осілості
(на противагу освітньому омбудсмену, який має проживати в Україні
останні п’ять років)[5]. Водночас, наявна вимога щодо володіння не
лише державною, а й англійською (не просто іноземною) мовою.
Відзначимо, що згідно з Законом України «Про державну службу»
від 10 грудня 2015 р. володіння іноземною мовою, яка є однією з
офіційних мов Ради Європи (не лише англійською), є обов’язковою
вимогою лише для осіб, які претендують на зайняття посад
державної служби категорії «А» [6].
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У законі також наведено перелік підстав, за яких особу не може
бути рекомендовано на посаду Уповноваженого: 1) притягнення до
відповідальності за порушення вимог Закону України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної»;
2) участь у спробах запровадження офіційної багатомовності
всупереч Конституції України і встановленій конституційній
процедурі.

Варто відзначити, що у законі містяться і вимоги щодо
несумісності з посадою мовного омбудсмена. Так, він не може мати
представницького мандата; займатися іншою оплачуваною або
підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої
діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської
практики зі спорту);входити до складу органу управління чи
наглядової ради підприємства або організації, що має на меті
одержання прибутку;бути членом політичної партії[3].

Рішення щодо призначення на посаду Уповноваженого
приймається КМУвпродовж одного засідання. Перед розглядом
кожний із кандидатів на посаду Уповноваженого має право
виступити перед членами КМУ. Втім, під час обговорення та
голосування вони вже не можуть бути присутніми. КМУ ухвалює
рішення стосовно призначення на посаду Уповноваженого відкритим
голосуванням членів КМУ особисто. На посаду Уповноваженого
призначається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

КМУ призначає Уповноваженого строком на п’ять років. Після
закінчення цього строку повноваження Уповноваженого
припиняються з моменту прийняття відповідного рішення КМУ.
Особа може бути призначена на посаду Уповноваженого повторно,
однак втретє посісти цю посаду вона не зможе.

Достроково повноваження мовного омбудсмена припиняються у
наступних випадках: 1) подання ним особистої заяви про складення
повноважень; 2) наявності медичного висновку про неможливість
виконувати обов’язки за станом здоров’я; 3) порушення ним вимог
щодо несумісності; 4) притягнення його до відповідальності за
порушення вимог Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної»; 5) його участі у
спробах запровадження офіційної багатомовності всупереч
Конституції України і встановленій конституційній процедурі;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
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7) припинення його громадянства України; 8) визнання його безвісно
відсутнім або оголошення померлим; 9) його смерті[3].

З метою реалізації покладених на нього завдань Уповноважений
здійснює такі повноваження: 1) подає КМУ пропозиції щодо
забезпечення ефективної реалізації державної політики, спрямованої
на захист державної мови, всебічний розвиток і функціонування
державної мови у сферах суспільного життя, визначених законом, на
всій території України, сприяння задоволенню мовних потреб
українців, які проживають за межами України; 2) забезпечує
моніторинг виконання законодавства про державну мову, державних
цільових програм забезпечення всебічного розвитку і
функціонування української мови як державної; 3) розглядає скарги
фізичних і юридичних осіб на дії та бездіяльність органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій всіх форм власності, інших юридичних і фізичних осіб
щодо дотримання вимог законодавства про державну
мову;4) спрямовує до Комісії з питань вищого корпусу державної
служби, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій подання про
проведення службових розслідувань, а також притягнення до
дисциплінарної відповідальності посадових осіб, винних у
порушенні законодавства про державну мову, що є обов’язковими до
розгляду;5) складає протоколи та застосовує стягнення у випадках,
встановлених законом;6) здійснює контроль за виконанням
повноважень його представниками;7) затверджує форму акта про
результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, а
також форму відповідних протоколу та постанови.

Окрім того, з метою захисту державної мови від публічного
приниження чи зневажання, від навмисного спотворення державної
мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисного
застосування її з порушенням стандартів державної мови, а також від
нехтування вимогами обов’язкового застосування державної мови,
визначеними законом, Уповноважений:1) здійснює державний
контроль за застосуванням державної мови органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями державної і комунальної форм власності, їхніми
посадовими та службовими особами, а також громадськими
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об’єднаннями, політичними партіями та іншими юридичними
особами, їхніми посадовими особами; 2) надає висновки і
рекомендації органам державної влади, органам влади Автономної
Республіки Крим та органам місцевого самоврядування в Україні
щодо застосування української мови як державної в їхній діяльності;
3) оприлюднює висновки про ознаки публічного приниження чи
зневажання державної мови в публічних виступах посадових осіб
органів державної влади, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування в Україні, підприємств,
установ та організацій державної і комунальної форм власності,
громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб,
а також посадових осіб іноземних держав; 4) подає пропозиції
Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до законодавства
щодо захисту державної мови.

Для здійснення вказаних повноважень мовнийомбудсмен за
потреби може залучати працівників Національної поліції,
центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує
реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів,
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, працівників місцевих
державних адміністрацій, інших органів державної влади[3].

Порядок взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з
органами державної влади, органами влади АР Крим, органами
місцевого самоврядування затверджений Постановою КМУ від 21
серпня 2019 р. [7].

Важливо відзначити, що зі скаргою про порушення вимог закону
та щодо усунення перешкод та обмежень у користуванні державною
мовою до Уповноваженого може звернутися кожна особа. Йдеться,
зокрема, про оскарження рішень, дій або бездіяльності органів
державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій державної та
комунальної форм власності, їхніх посадових і службових осіб та
працівників. Відповідний механізм визначено у ст. 54-55 закону.
Втім, положення Закону щодо розгляду скарг Уповноваженим,
здійснення державного контролю за застосуванням державної мови
та щодо порядку накладення штрафів на суб’єктів господарювання за
порушення закону щодо застосування державної мови у сфері
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обслуговування споживачів мали набрати чинності лише 27 травня
2020 р. Наразі це питання залишається відкритим.

Необхідно згадати і про спеціальний допоміжний орган –
секретаріат Уповноваженого, покликаний здійснювати організаційне,
експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності Уповноваженого.Відповідно до
закону, його структурузатверджує мовний омбудсмен, а штатний
розпис та кошторис – керівник секретаріату за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної бюджетної політики(Міністерством фінансів України).
Цікаво, що на відміну від Уповноваженого, керівник та працівники
секретаріату є державними службовцями. Вони призначаються та
звільняються з посади у порядку, передбаченому Законом України
«Про державну службу». Водночас, секретаріат не є юридичною
особою.

Законом передбачено щорічний звіт Уповноваженого та
розміщення його на своєму офіційному веб-сайті для відкритого
доступу.

Мусимо констатувати, що посада Уповноваженого із захисту
державної мови поки що не запрацювала. Вважаємо, що причини
подібної ситуації слід шукати в тому числі й у недоліках
законодавства, на якому ґрунтується діяльність мовного омбудсмена.
Втім, за наявності політичної волі, чітких, злагоджених та системних
дій відповідних органів державної влади їх може бути усунуто.
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