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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю  на 2023 рік 
 

№ 
з/п 

Питання або проєкт 
нормативно- правового 

акта* 

Захід, що 
проводитиметься у 

рамках 
консультацій з 

громадськістю** 

Строк проведення 
консультацій*** 

Заінтересовані 
сторони, яких 

планується залучити 
до консультацій **** 

Контактні дані особи/структурного 
підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 
(телефон, e-mail) 

1. Проєкт Порядку 
стажування громадян із 
числа молоді,  
які не перебувають на 
посадах державної 
служби,  
в апараті Національної 
комісії зі стандартів 
державної мови 

Оприлюднення 
на офіційному 
вебсайті 
Національної 
комісії зі 
стандартів 
державної мови 
 

січень Громадяни України 
віком від 18 до 35 
років 

Член Комісії відповідно до 
розподілу обов’язків і 
повноважень 
 
Сектор управління персоналом 
 
044-235-00-64 
 
info@mova.gov.ua 

2. Публічний звіт Голови 
Національної комісії зі 
стандартів державної мови 
про результати діяльності 
у 2022 році 
 

Оприлюднення 
на офіційному 
вебсайті 
Національної 
комісії зі 
стандартів 

лютий Всі громадяни 
України 

Член Комісії відповідно до 
розподілу обов’язків і 
повноважень 
 
Сектор організаційного 
забезпечення, контролю та аналізу 



2 
державної мови 
 

діяльності Апарату Комісії 
 
Відділ стандартів державної мови 
та забезпечення оцінювання рівня 
володіння державною мовою 
 
044-235-00-64 
 
info@mova.gov.ua 

3. Проєкт Порядку 
напрацювання й 
затвердження стандартів 
державної мови 

Електронні 
консультації на 
офіційному 
вебсайті 
Національної 
комісії зі 
стандартів 
державної мови 

лютий–березень Інститут української 
мови НАН України; 
 
Заклади вищої освіти, 
наукові установи; 
 
Профільні громадські 
організації 

Член Комісії відповідно до 
розподілу обов’язків і 
повноважень 
 
Відділ стандартів державної мови 
та забезпечення оцінювання рівня 
володіння державною мовою 
 
044-235-00-64 
 
info@mova.gov.ua 

4. Проєкт Державної 
програми сприяння 
опануванню державної 
мови для внутрішньо 
переміщених осіб 

Електронні 
консультації на 
офіційному 
вебсайті 
Національної 

квітень Органи місцевого 
самоврядування; 
 
Заклади освіти, 
наукові установи; 

Член Комісії відповідно до 
розподілу обов’язків і 
повноважень 
 
Відділ стандартів державновї 



3 
комісії зі 
стандартів 
державної мови 

 
Громадські 
організації, які 
працюють з 
внутрішньо 
переміщеними 
особами 

мови та забезпечення оцінювання 
рівня володіння державною 
мовою 
 
044-235-00-64 
 
info@mova.gov.ua 

5. Проєкт Положення про 
забезпечення спеціальних 
умов для складення іспиту 
на рівень володіння 
державною мовою 
претендентами – особами 
з інвалідністю 
 

Електронні 
консультації на 
офіційному 
вебсайті 
Національної 
комісії зі 
стандартів 
державної мови 

травень Громадяни України та 
особи, які мають 
намір набути 
громадянство 
України, з 
інвалідністю; 
 
Громадські 
організації, що 
опікуються 
потребами осіб з 
інвалідністю 

Член Комісії відповідно до 
розподілу обов’язків і 
повноважень 
 
Відділ стандартів державновї 
мови та забезпечення оцінювання 
рівня володіння державною 
мовою 
 
044-235-00-64 
 
info@mova.gov.ua 

6. Державний стандарт з 
української мови як 
іноземної (рівні загального 
володіння А1–С2) 
відповідно до 
Загальноєвропейських 

Електронні 
консультації на 
офіційному 
вебсайті 
Національної 
комісії зі 

червень–липень Громадяни іноземних 
держав та особи без 
громадянства, які 
мають намір 
опанувати українську 
мову; 

Член Комісії відповідно до 
розподілу обов’язків і 
повноважень 
 
Відділ стандартів державновї 
мови та забезпечення оцінювання 
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рекомендацій з мовної 
освіти: вивчення, 
викладання, оцінювання) 

стандартів 
державної мови 

 
Заклади вищої освіти, 
наукові установи; 
 
Профільні громадські 
організації; 
 
Викладачі української 
мови як іноземної 

рівня володіння державною 
мовою 
 
044-235-00-64 
 
info@mova.gov.ua 

7. Проєкт Антикорупційної 
програми Національної 
комісії зі стандартів 
державної мови на 2024–
2026 роки 

Електронні 
консультації на 
офіційному 
вебсайті 
Національної 
комісії зі 
стандартів 
державної мови 

листопад–
грудень 

Всі громадяни 
України 

Голова Комісії та / або Член 
Комісії відповідно до розподілу 
обов’язків і повноважень 
 
Головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення корупції 
 
044-235-00-64 
 
info@mova.gov.ua 

 
 

___________________________________________________________ 


