
ПРОЄКТ  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Голови Національної комісії  

зі стандартів державної мови  

_________________ № _________ 
 

Орієнтовний план 

проведення консультацій з громадськістю в Національній комісії зі стандартів державної мови на 2022 рік 

 

№ 

Питання або проєкт 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що 

проводитиметься 

у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Заінтересовані 

сторони, які 

планується 

залучити до 

консультацій  

Контактні дані особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій  

(телефон, e-mail) 

1. 

Громадське обговорення 

проєктів нормативно-

правових актів щодо 

забезпечення стандартів 

державної мови: змін до 

українського правопису, 

української термінології, 

стандартів 

транскрибування та 

транслітерації тощо  

 

Електронні 

консультації 

 

Протягом року Представники 

фахових спільнот,   

інститути 

громадянського 

суспільства, інші 

зацікавлені фізичні 

та юридичні особи 

Відділ стандартів державної мови та 

забезпечення оцінювання рівня 

володіння державною мовою, 

керівник - Гуменюк Тамара Іванівна  

(044) 235-00-65,  

t.gumeniuk@mova.gov.ua  

2. 

Удосконалення чинної 

нормативно-правової бази 

щодо організації  

проведення іспитів для 

визначення рівня 

володіння державною 

мовою, вимог до рівнів 

володіння державною 

мовою тощо 

Електронні 

консультації 

 

Протягом року Представники 

фахових спільнот,   

інститути 

громадянського 

суспільства, інші 

зацікавлені фізичні 

та юридичні особи 

Відділ стандартів державної мови та 

забезпечення оцінювання рівня 

володіння державною мовою, 

керівник - Гуменюк Тамара Іванівна  

(044) 235-00-65,  

t.gumeniuk@mova.gov.ua 

mailto:t.gumeniuk@mova.gov.ua
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3.  

Публічний звіт Голови 

Національної комісії зі 

стандартів державної мови 

про результати діяльності  

у 2021 році  

Зустріч із 

громадськістю та 

ЗМІ 

Січень-

березень 2022 

року  

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

представники засобів 

масової інформації,  

інші зацікавлені 

фізичні та юридичні 

особи 

 

Відділ аналітично-організаційної роботи, 

керівник - Матвієнко Михайло 

Олександрович,  

(044) 235-00-59, 

(044) 235-00-64, 

m.matvienko@mova.gov.ua   

4.  

Інформування 

громадськості про поточну 

діяльність Національної 

комісії зі стандартів 

державної мови  

Зустріч із 

громадськістю та 

ЗМІ 

ІІ, ІІІ та IV 

квартал 2022 

року 

Інститути 

громадянського 

суспільства, 

представники засобів 

масової інформації,  

інші зацікавлені 

фізичні та юридичні 

особи 

 

Відділ аналітично-організаційної роботи, 

керівник - Матвієнко Михайло 

Олександрович,  

(044) 235-00-59, 

(044) 235-00-64, 

m.matvienko@mova.gov.ua   

5.  

Діяльність Громадської 

ради при Національній 

комісії зі стандартів 

державної мови  

(після створення) 

 

Засідання 

Громадської ради  

IV квартал 

2022 року  

Члени Громадської 

ради, НКСДМ, інші 

зацікавлені фізичні 

та юридичні особи 

Відповідальні структурні підрозділи 

НКСДМ 

6. 

Громадське обговорення 

Орієнтовного плану 

проведення консультацій з 

громадськістю в 

Національній комісії зі 

стандартів державної мови 

на 2023 рік  

 

Електронні  

Консультації, 

засідання 

Громадської ради 

IV квартал 

2022 року 

Члени Громадської 

ради, НКСДМ, інші 

зацікавлені фізичні 

та юридичні особи 

Відділ аналітично-організаційної роботи, 

керівник - Матвієнко Михайло 

Олександрович,  

(044) 235-00-59, 

(044) 235-00-64, 

m.matvienko@mova.gov.ua   
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