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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«18» лютого 2022 року               № 72

Про затвердження Положення про радників (робочу групу радників) на 
громадських засадах

 Голови Національної комісії зі стандартів державної мови 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 44 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної», пункту 
6 (підпункти 1, 3), пункту 13 Положення про Національну комісію зі 
стандартів державної мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 6 листопада 2019 р. № 911 Національна комісія зі стандартів 
державної мови

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про радників (робочу групу радників) на 
громадських засадах Голови Національної комісії зі стандартів державної 
мови, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т. в. о. Голови 
Національної комісії зі стандартів державної мови Мозгунова В. В.

Т. в. о. Голови   Володимир МОЗГУНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Національної комісії
зі стандартів державної мови
«18» лютого 2022 року № 72

ПОЛОЖЕННЯ
про радників (робочу групу радників) на громадських засадах 

Голови Національної комісії зі стандартів державної мови

1. Загальні положення
1.1. Голова Національної комісії зі стандартів державної мови (далі –

Комісії) може мати радників на громадських засадах, основні завдання, 
права та обов’язки яких визначаються цим Положенням.

1.2. Голова Комісії може утворити Робочу групу радників Голови Комісії.
1.3. Робоча група радників Голови Комісії є консультативно-дорадчим 

органом Національної комісії зі стандартів державної мови, утвореним 
відповідно до підпунктів 1, 3 пункту 6, пункту 13 Положення про 
Національну комісію зі стандартів державної мови, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 911. 

1.4. Радники (робоча група радників) Голови Комісії не входять до штату 
Комісії та здійснюють свою діяльність на громадських засадах 
(безоплатно).

1.5. Кількість радників Голови Комісії, особовий та кількісний склад 
робочої групи радників, строки виконання ними завдань і обов’язків 
визначає особисто Голова Комісії, зважаючи на потреби та з 
урахуванням напрямів роботи Національної комісії зі стандартів 
державної мови.

1.6. Радників Голови Комісії призначає та звільняє Голова Комісії на 
підставі їхньої особистої заяви. Повноваження радника Голови Комісії 
можуть бути припинені достроково за рішенням Голови Комісії з будь-
яких мотивів.

1.7. Координацію діяльності радників (робочої групи радників) здійснює 
безпосередньо Голова Комісії.

1.8. Радники у своїй діяльності керуються Конституцією та законами 
України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 
України, рішеннями Комісії, наказами Голови Комісії та цим 
Положенням.

1.9. На період здійснення своїх функцій радники відповідно до наказу 
Голови Комісії отримують посвідчення, яке є основним документом, 
що підтверджує їхні повноваження. 

1.10. Радники несуть відповідальність за неналежне виконання завдань і 
обов’язків відповідно до законодавства України.



2. Основні завдання, права та обов’язки радників (робочої групи 
радників) на громадських засадах

2.1. Основними завданнями радників (робочої групи радників) є:
- експертне, прогнозно-аналітичне, інформаційне, консультаційне 

забезпечення діяльності Голови Комісії;
- надання рекомендацій із питань реформування, оптимізації та 

удосконалення роботи Комісії у межах повноважень, визначених 
Законом України «Про забезпечення функціонування української мови 
як державної» та відповідно до норм Закону України «Про державну 
службу»;

- участь у проведенні аналітичної роботи з питань діяльності Комісії;
- участь у здійсненні аналізу нормативно-правових актів із питань 

діяльності Комісії;
- участь у роботі з розгляду наукових рекомендацій, надання фахових 

консультацій та інших видів методологічного забезпечення діяльності 
Комісії.

2.2. Радники (робоча група радників) за дорученням Голови Комісії:
- вивчають окремі питання, пов’язані зі службовою діяльністю Голови 

Комісії, за результатами аналізу готує відповідні пропозиції та 
матеріали;

- здійснюють підготовку аналітичних, інформаційних та довідкових 
матеріалів для Голови Комісії;

- беруть участь в організації і проведенні засідань Комісії, нарад, 
засідань інших робочих груп, зустрічей, семінарів, конференцій, 
круглих столів, інших заходів за участі Голови Комісії;

- беруть участь у підготовці проєктів рішень Комісії, наказів та інших 
організаційно-розпорядчих документів Голови Комісії;

- можуть бути залучені до виконання інших завдань у межах 
повноважень Голови Комісії або Комісії в цілому.

2.3. Радники (робоча група радників) мають право:
- ознайомлюватися з рішеннями, наказами, іншими організаційно-

розпорядчими документами Комісії, крім тих, що мають обмежений 
доступ, інформаційними та довідковими матеріалами;

- вносити Голові Комісії пропозиції щодо вдосконалення діяльності 
Комісії;

- брати участь у роботі консультативно-дорадчих органів (комісій, 
робочих груп), утворених Головою Комісії;

- вносити Голові Комісії пропозиції з питань ухвалення управлінських 
рішень, підвищення ефективності роботи Комісії та внесення змін до 
рішень Комісії, наказів Голови Комісії;



- користуватися під час виконання завдань, визначених цим 
Положенням, службовими приміщеннями Комісії, відомчими засобами 
зв’язку та оргтехнікою.

2.4. Радники (робоча група радників) зобов’язані:
- відповідально та добросовісно ставитися до виконання своїх завдань та 

обов’язків;
- не розголошувати стороннім особам інформації, що стала відома у 

зв’язку з виконанням ними обов’язків, передбачених цим Положенням;
- забезпечувати збереження документів та інших матеріалів, пов’язаних 

із виконанням обов’язків, передбачених цим положенням;
- не допускати дій, що можуть негативно позначитися на здійсненні 

Головою Комісії службової діяльності;
- утримуватися від заяв і вчинків, які можуть скомпрометувати Голову 

Комісії та діяльність Комісії;
- виконувати свої обов’язки особисто.

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


