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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«12» квітня 2022 року                                 № 100

Про відстрочку в задоволенні запитів на інформацію,
володільцем та розпорядником якої є 

Національна комісія зі стандартів державної мови

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану», частини шостої статті 22 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 
України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 
воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та Указу 
Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження 
строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 
затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, з урахуванням 
листа Торгово-промислової палати України від 28 лютого 2022 року 
№ 2024/02.0-7.1, діючи в умовах воєнного стану, Національна комісія зі 
стандартів державної мови 

ВИРІШИЛА:

1. На період дії в Україні воєнного стану, введеного Указом Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 
Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 
2022 року № 2102-IX, та продовженого Указом Президента України від 
14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану 
в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 
Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» 
від 15 березня 2022 року № 2119-IX, допустити відстрочку в задоволенні 
запитів на інформацію, володільцем та розпорядником якої є Національна 
комісія зі стандартів державної мови.
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2. Це рішення набирає чинності з моменту його ухвалення та 
застосовується з 24 лютого 2022 року.

3. Усі запити на інформацію, що надійшли або надійдуть до 
Національної комісії зі стандартів державної мови та були або будуть 
зареєстровані із 24 лютого 2022 року до дня припинення в Україні воєнного 
стану, будуть розглянуті у строк, передбачений статтею 20 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», перебіг якого почнеться з наступного 
дня після припинення в Україні дії воєнного стану.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасового 
виконувача обов’язків Голови Національної комісії зі стандартів державної 
мови Мозгунова В. В.

Т. в. о. Голови
національної комісії зі                                                  Володимир МОЗГУНОВ
стандартів державної мови


