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Додаток 3
до рішення Національної комісії
зі стандартів державної мови
від «20» грудня 2022 року № 403

Звіт 
про стан виконання Антикорупційної програми Національної комісії зі стандартів держаної мови на 2021 – 2023 роки                                                             

за ІІ півріччя 2021 року 

(розділ «Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання і протидії корупції в діяльності 
Національної комісії зі стандартів державної мови»)

№ 
п/п

Опис заходу Відповідальні особи 
за виконання 

заходу 

Інформація про виконання 

1 2 3 4

1 Проведення серед працівників Національної 
комісії зі стандартів державної мови 
організаційної та роз’яснювальної роботи із 
запобігання, виявлення і протидії корупції 

Головний 
спеціаліст з 

питань 
запобігання 

корупції

Службовою запискою від 09.07.2021 ознайомлено 
працівників Апарату Національної комісії зі 
стандартів державної мови з інформацією щодо 
подання повідомлень про суттєві зміни у 
майновому стані у 2021 році; службовою запискою 
від 09.07.2021 ознайомлено працівників Апарату 
Національної комісії зі стандартів державної мови з 
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інформацією щодо обмежень при прийнятті 
подарунків та граничних сум для виконання вимог 
Закону України «Про запобігання корупції» у 2021 
році; службовою запискою № 2.8/56-21                                 
від 30.12.2021 ознайомлено працівників Апарату 
Національної комісії зі стандартів державної мови з 
Порядком заповнення та подання декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування та новою формою 
декларації, яка почне діяти у 2022 році.
Наказом Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 30.12.2021 № 50 «Про деякі 
питання, пов’язані з поданням декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування» було організовано 
роботу щодо подання декларацій працівниками 
органу за попередній період, надано методичну 
консультаційну допомогу у заповненні декларацій 
суб’єктами декларування.
Новопризначені працівники Національної комісії зі 
стандартів державної мови ознайомлюються з 
вимогами Закону України «Про запобігання 
корупції», про що робляться відповідні відмітки в 
Особових картках державних службовців.
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2 Удосконалення роботи з добору кадрів, 
підвищення кваліфікації та професійного 
рівня

Сектор 
управління 
персоналом

Наказами Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 08.06.2021 № 70-к, 05.07.2021 
№ 79-к, 23.07.2021 № 90-к, 10.08.2021 № 98-к, 
26.08.2021 № 108-к, 15.11.2021 № 142-к, 19.11.2021 
№ 143-к та 08.12.2021 № 156-к «Про оголошення 
конкурсу на зайняття вакантних посад державної 
служби апарату Національної комісії зі стандартів 
державної мови» здійснено добір кадрів до апарату 
органу.
Протягом ІІ півріччя 2021 року підвищення 
кваліфікації та професійного рівня не проводилось.

3 Проведення спеціальної перевірки стосовно 
осіб, які претендують на заняття посад, які 
передбачають заняття відповідального або 
особливо відповідального становища, та 
посад із підвищеним корупційним ризиком 
відповідно до Переліку посад з високим та 
підвищеним рівнем корупційних ризиків, 
затвердженого рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції            
від 17 червня 2016 року № 2, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 19 липня 
2016 року за № 987/29117

Сектор 
управління 
персоналом

Протягом ІІ півріччя 2021 року визначений захід не 
проводився.
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4 Інформування громадськості про результати 
роботи Національної комісії зі стандартів 
державної мови

Відділ 
аналітично-

організаційної 
роботи

Звіти про роботу Національної комісії зі стандартів 
державної мови розміщені на офіційному вебсайті 
органу у розділі «Діяльність і проєкти» → «Плани 
та звіти про роботу Комісії» за покликанням:
 https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/zviti-pro-
robotu-komisiyi

5 Забезпечення доступу громадськості до 
обговорень проєктів нормативно-правових 
актів, що розробляє Національна комісія зі 
стандартів державної мови

Відділ 
аналітично-

організаційної 
роботи

Упродовж 2021 року проведено громадські 
обговорення:
1. Проєкт Положення про порядок напрацювання і 
затвердження стандартів державної мови щодо 
правопису та внесення змін до них (09.04.2021 – 
10.05.2021) розміщено на офіційному вебсайті 
Національної комісії зі стандартів державної мови 
у розділі «Громадськості» → «Консультації з 
громадськістю» → «Публічне громадське 
обговорення» → «Громадські обговорення 2021», 
матеріали та звіт за результатами розміщені за 
покликанням: 
 https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-
gromadskistyu/obgovorennya-proyektiv-
dokumentiv/gromadski-obgovorennya-
2021/polozhennya-pro-poryadok-napracyuvannya-i-
zatverdzhennya-standartiv-derzhavnoyi-movi-
shchodo-pravopisu-ta-vnesennya-zmin-do-nih

https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/zviti-pro-robotu-komisiyi
https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/zviti-pro-robotu-komisiyi
https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyu/obgovorennya-proyektiv-dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/polozhennya-pro-poryadok-napracyuvannya-i-zatverdzhennya-standartiv-derzhavnoyi-movi-shchodo-pravopisu-ta-vnesennya-zmin-do-nih
https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyu/obgovorennya-proyektiv-dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/polozhennya-pro-poryadok-napracyuvannya-i-zatverdzhennya-standartiv-derzhavnoyi-movi-shchodo-pravopisu-ta-vnesennya-zmin-do-nih
https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyu/obgovorennya-proyektiv-dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/polozhennya-pro-poryadok-napracyuvannya-i-zatverdzhennya-standartiv-derzhavnoyi-movi-shchodo-pravopisu-ta-vnesennya-zmin-do-nih
https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyu/obgovorennya-proyektiv-dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/polozhennya-pro-poryadok-napracyuvannya-i-zatverdzhennya-standartiv-derzhavnoyi-movi-shchodo-pravopisu-ta-vnesennya-zmin-do-nih
https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyu/obgovorennya-proyektiv-dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/polozhennya-pro-poryadok-napracyuvannya-i-zatverdzhennya-standartiv-derzhavnoyi-movi-shchodo-pravopisu-ta-vnesennya-zmin-do-nih
https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyu/obgovorennya-proyektiv-dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/polozhennya-pro-poryadok-napracyuvannya-i-zatverdzhennya-standartiv-derzhavnoyi-movi-shchodo-pravopisu-ta-vnesennya-zmin-do-nih
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1. 2. Проєкт Антикорупційної програми Національної 
комісії зі стандартів державної мови на 2021–2023 
роки (09.04.2021 – 24.04.2021) розміщено на 
офіційному вебсайті Національної комісії зі 
стандартів державної мови у розділі 
«Громадськості» → «Консультації з  
громадськістю» → «Публічне громадське 
обговорення» → «Громадські обговорення 2021», 
матеріали та звіт за результатами розміщені за 
покликанням:  

2. https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-
gromadskistyu/obgovorennya-proyektiv-
dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/proyekt-
antikorupcijnoyi-programi-nacionalnoyi-komisiyi-zi-
standartiv-derzhavnoyi-movi-na-20212023-roki
Інформація щодо публічних закупівель 
Національної комісії зі стандартів державної мови 
у 2021 році відображається на вебсайті 
Національної комісії зі стандартів державної мови 
у розділі «Діяльність і проєкти» → «Публічні 
закупівлі» у вигляді покликань на відповідні 
розділи вебпорталу Прозорро:
 https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/publichni-
zakupivli

https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyu/obgovorennya-proyektiv-dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/proyekt-antikorupcijnoyi-programi-nacionalnoyi-komisiyi-zi-standartiv-derzhavnoyi-movi-na-20212023-roki
https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyu/obgovorennya-proyektiv-dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/proyekt-antikorupcijnoyi-programi-nacionalnoyi-komisiyi-zi-standartiv-derzhavnoyi-movi-na-20212023-roki
https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyu/obgovorennya-proyektiv-dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/proyekt-antikorupcijnoyi-programi-nacionalnoyi-komisiyi-zi-standartiv-derzhavnoyi-movi-na-20212023-roki
https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyu/obgovorennya-proyektiv-dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/proyekt-antikorupcijnoyi-programi-nacionalnoyi-komisiyi-zi-standartiv-derzhavnoyi-movi-na-20212023-roki
https://mova.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyu/obgovorennya-proyektiv-dokumentiv/gromadski-obgovorennya-2021/proyekt-antikorupcijnoyi-programi-nacionalnoyi-komisiyi-zi-standartiv-derzhavnoyi-movi-na-20212023-roki
https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/publichni-zakupivli
https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/publichni-zakupivli
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6 Забезпечення відкритого доступу до 
публічної інформації та дотримання 
принципів прозорості при її публічному 
висвітленні на офіційному вебпорталі 
Національної комісії зі стандартів державної 
мови

Відділ 
аналітично-

організаційної 
роботи

1. Відповідно до Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» 
Національна комісія зі стандартів державної мови 
здійснює роботу з оцінювання рівня володіння 
державною мовою, рішеннями Комісії 
затверджуються результати іспитів, інформація 
оприлюднюється на офіційному вебсайті 
Національної комісії зі стандартів державної мови 
у розділі «Документи» → «Рішення Комісії» за 
покликанням:
https://mova.gov.ua/dokumenti/rozyasnennya
З питань організації іспиту Національна комісія зі 
стандартів державної мови висвітлює відповіді на 
поширені питання громадськості на офіційному 
вебсайті у розділі «Громадськості» → «Запитання-
відповіді» за покликанням: 
https://mova.gov.ua/gromadskosti/zapitannya-
vidpovidi
На офіційному вебсайті Національної комісії зі 
стандартів державної мови у розділі «Діяльність і 
проєкти» → «Реєстр державних сертифікатів» 
міститься покликання на сторінку пошуку в Реєстрі 
державних сертифікатів про рівень володіння 
державною мовою: 

https://mova.gov.ua/dokumenti/rozyasnennya
https://mova.gov.ua/gromadskosti/zapitannya-vidpovidi
https://mova.gov.ua/gromadskosti/zapitannya-vidpovidi
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Голова Комісії     Володимир МОЗГУНОВ

https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/reyestr-
sertifikativ

7 Залучення громадськості до формування та 
реалізації загальної відомчої політики щодо 
запобігання та протидії корупції, співпраці з 
антикорупційними міжнародними 
неурядовими організаціями

Відділ 
аналітично-

організаційної 
роботи

На офіційному вебсайті Національної комісії зі 
стандартів державної мови у розділі «Діяльність і 
проєкти» → «Протидія та виявлення корупції» → 
«Викривачі корупції» розміщена інформація щодо 
можливості повідомлення спеціальними каналами 
про можливі факти корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, вчинених працівниками 
Апарату Національної комісії зі стандартів 
державної мови.

https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/reyestr-sertifikativ
https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/reyestr-sertifikativ

