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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«12» серпня 2022 року                  № 240

Про внесення змін до рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови 

від 09 серпня 2022 року № 234
«Про затвердження Положення про 

Сектор організаційного забезпечення, 
контролю та аналізу діяльності Апарату 

Національної комісії зі стандартів державної мови»

Відповідно до частин першої, четвертої та абзацу другого частини шостої 
статті 47 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови 
як державної», пункту 7, абзацу другого пункту 11 та пункту 12 Положення про 
Національну комісію зі стандартів державної мови, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911, з урахуванням 
наказу Національної комісії зі стандартів державної мови від 21 липня 2022 
року № 68-ос «Про введення в дію структури Апарату та штатного розпису на 
2022 рік Національної комісії зі стандартів державної мови», діючи в умовах 
введеного в Україні воєнного стану, Національна комісія зі стандартів 
державної мови на засіданні (протокол № 71 від 12 серпня 2022 року)

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови 
від 09 серпня 2022 року № 234 «Про затвердження Положення про Сектор 
організаційного забезпечення, контролю та аналізу діяльності Апарату 
Національної комісії зі стандартів державної мови» такі зміни:

1) у пункті 2 після слова «Визнати» доповнити словами та знаками «після 
завершення процедури призначення, переведення, звільнення державних 
службовців Відділу аналітично-організаційної роботи Національної комісії зі 
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стандартів державної мови на підставі змін структури Апарату та штатного 
розпису Національної комісії зі стандартів державної мови»;

2) після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4. Це рішення набирає чинності з 22 серпня 2022 року.»;
3) у зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.

2. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 
(Ящук Л. П.) забезпечити внесення відповідних відміток у справах архіву.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 
Національної комісії зі стандартів державної мови Мозгунова В. В.

Голова Комісії          Володимир МОЗГУНОВ


