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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«17» січня 2023 року                  № 9

Про затвердження
Порядку використання кваліфікованого електронного підпису

в Національній комісії зі стандартів державної мови

Відповідно до частин першої та четвертої статті 47 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної», законів України 
«Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних 
системах», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про електронні довірчі послуги», пунктів 7 і 12 Положення про 
Національну комісії зі стандартів державної мови, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911, Порядку 
використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної 
форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
19 вересня 2018 року № 749, та наказу Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 07 листопада 2022 року № 95-ос «Про визначення 
відповідальної особи, що забезпечує використання кваліфікованих електронних 
довірчих послуг в Національній комісії зі стандартів державної мови», діючи в 
умовах введеного в Україні воєнного стану, Національна комісія зі стандартів 
державної мови на засіданні (протокол  від 17 січня 2023 року № 4)

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок використання кваліфікованого електронного 
підпису в Національній комісії зі стандартів державної мови, що додається.
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2. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 
(Ящук Л. П.) забезпечити ознайомлення з цим рішенням керівників 
самостійних структурних підрозділів, головного спеціаліста з питань 
запобігання та виявлення корупції і головного спеціаліста з питань 
внутрішнього аудиту Апарату Національної комісії зі стандартів державної 
мови та неухильне дотримання вимог Порядку використання кваліфікованого 
електронного підпису в Національній комісії зі стандартів державної мови.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Національної комісії зі стандартів державної мови Ковтунець О. С.

Голова Комісії Володимир МОЗГУНОВ


