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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«10» січня 2023 року                  № 7

Про затвердження Кошторису 
Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023 рік

та схвалення Плану асигнувань 
(за винятком надання кредитів з бюджету)

загального фонду бюджету 
Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023 рік

Відповідно до частин першої та четвертої статті 47 Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної», пункту 
7, абзацу п’ятого пункту 11 та пункту 12 Положення про Національну 
комісію зі стандартів державної мови, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911, Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2002 року № 228, Основних засад здійснення внутрішнього 
контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062, діючи в умовах 
введеного в Україні воєнного стану, Національна комісія зі стандартів 
державної мови на засіданні (протокол № 2 від  10 січня 2023 року)

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Кошторис Національної комісії зі стандартів державної 
мови на 2023 рік, що додається.

2. Схвалити План асигнувань (за винятком надання кредитів з 
бюджету) загального фонду бюджету Національної комісії зі стандартів 
державної мови на 2023 рік, що додається.
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3. Направити для підписування Голові Національної комісії зі 

стандартів державної мови Кошторис Національної комісії зі стандартів 
державної мови на 2023 рік, затверджений у пункті 1 цього рішення.

4. Направити для затвердження Голові Національної комісії зі 
стандартів державної мови План асигнувань (за винятком надання кредитів з 
бюджету) загального фонду бюджету Національної комісії зі стандартів 
державної мови на 2023 рік, схвалений у пункті 2 цього рішення.

5. Направити на погодження до Міністерства фінансів України 
затверджені й підписані відповідно до пунктів 1–4 цього рішення:

Кошторис Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023 
рік;

План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального 
фонду бюджету Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023 
рік.

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

Голова Комісії       Володимир МОЗГУНОВ


