
Повідомлення про проведення громадського обговорення 

проєкту орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю в 

Національній комісії зі стандартів державної мови на 2022 рік 

 

1. Орган виконавчої влади, який проводить обговорення 

Національна комісія зі стандартів державної мови (далі – Комісія) 

2. Питання або назва проєкту акта, винесеного на обговорення 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю  в Національній 

комісії зі стандартів державної мови на 2022 рік (далі – План).   

Проєкт Плану розроблено з метою налагодження системного діалогу Комісії з 

представниками фахових спільнот, інститутами громадянського суспільства, 

іншими зацікавленими фізичними та юридичними особами щодо формування 

державної мовної політики.   

3. Альтернативні варіанти вирішення питання  

- Схвалення проєкту Плану без зауважень; 

- схвалення проєкту Плану із урахуванням отриманих пропозицій та зауважень. 

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія прийнятого рішення  

- Представники фахових спільнот, інститути громадянського суспільства; 

- громадяни України;  

- особи, які мають намір набути громадянство України.   

5. Можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного 

рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін  

- Підвищення рівня взаємодії Комісії та інститутів  громадянського суспільства; 

- підвищення якості управлінських рішень в контексті формування державної 

мовної політики; 

- створення нових шляхів інфорування громадськості шодо формування 

державної мовної політики та діяльності Комісії.  

6. Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених 

соціальних груп населення та заінтересованих сторін 

- Публікація проєкту Плану на офіційному вебпорталі  

Комісії   https://mova.gov.ua/  у рубриці «Консультації з громадськістю». 

7. Термін проведення громадського обговорення 

https://mova.gov.ua/


З 11 січня 2022 по 25 січня 2022 року. 

8. Форма громадського обговорення  

Електронна консультація 

9. Подання пропозицій і зауважень за формою  

До 25 січня 2022 року прохання подати відповідні пропозиції або зауваження 

Прізвище __________________________________________________________ 

Ім’я ______________________________________________________________ 

По батькові ________________________________________________________ 

Організація (установа) _______________________________________________ 

Посада ____________________________________________________________ 

Тел./факс/ e-mail ____________________________________________________ 

Пропозиції _________________________________________________________ 

10. Адреса подання пропозицій і зауважень до Плану, винесеного на 

громадське обговорення  
 

Національна комісія зі стандартів державної мови, пров. Несторівський, 4,             

м. Київ,  04053, info@mova.gov.ua (з приміткою «Пропозиції до проєкту Плану») 

11. Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи  
 

Матвієнко Михайло Олександрович, начальник відділу аналітично-

організаційної роботи Національної комісії зі стандартів державної мови, конт. 

тел. (044) 235-00-59.  

12. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення 

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебпорталі  

Комісії   https://mova.gov.ua/  у рубриці «Консультації з громадськістю» не 

пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами 

обговорення. 
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