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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

 

РІШЕННЯ 

 

  

м. Київ 

 

«08» липня 2021 року         № 39 

 

 
 

Про внесення змін до Антикорупційної програми 

 Національної комісії зі стандартів державної мови на 2021–2023 роки  
 

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання 

корупції», Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на 

погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та 

здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 (зі змінами), 

підпункту 1 пункту 5, пункту 7 Положення про Національну комісію зі 

стандартів державної мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 листопада 2019 року № 911 та враховуючи наказ Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 17 червня 2021 року № 311/21 «Про 

погодження антикорупційної програми Національної комісії зі стандартів 

державної мови на 2021–2023 роки», Національна комісія зі стандартів 

державної мови 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Антикорупційної програми Національної комісії зі 

стандартів державної мови на 2021–2023 роки, затвердженої рішенням 

Національної комісії зі стандартів державної мови від 13 травня 2021 року № 22, 

виклавши її в новій редакції, що додається. 

 

2. Головному спеціалісту з питань запобігання корупції (Малич Г.) 

упродовж трьох робочих днів забезпечити подання зміненої Антикорупційної 

програми Національної комісії зі стандартів державної мови на 2021–2023 роки 

на повторне погодження до Національного агентства з питань запобігання 

корупції.  

 

3. Працівникам Національної комісії зі стандартів державної мови 

забезпечити виконання заходів, визначених в Антикорупційній програмі 
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Національної комісії зі стандартів державної мови на 2021–2023 роки, та 

надавати головному спеціалісту з питань запобігання корупції інформацію про 

стан їх виконання. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Національної комісії зі стандартів державної мови Демську О. 

 

 

 

Голова                       Орися ДЕМСЬКА 
 


