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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«20» липня 2022 року                              № 202

Про затвердження розподілу обов’язків і повноважень між 
Головою Національної комісії зі стандартів державної мови,

Заступником Голови Національної комісії зі стандартів державної мови 
та Членами Національної комісії зі стандартів державної мови

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади», Положення про Національну комісію зі стандартів 
державної мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
06 листопада 2019 року № 911, та з метою організації діяльності й належного 
виконання завдань та функцій Національної комісії зі стандартів державної 
мови, діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, Національна комісія 
зі стандартів державної мови на засіданні (протокол № 63 від 20 липня 2022 
року)

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити розподіл обов’язків і повноважень між Головою 
Національної комісії зі стандартів державної мови, Заступником Голови 
Національної комісії зі стандартів державної мови та Членами Національної 
комісії зі стандартів державної мови згідно з додатком 1.

2. Установити, що у разі відсутності:
Голови Національної комісії зі стандартів державної мови або 

тимчасової неможливості виконання ним своїх обов’язків і здійснення 
повноважень його обов’язки виконує і повноваження здійснює Заступник 
Голови Національної комісії зі стандартів державної мови або визначений 



Головою Національної комісії зі стандартів державної мови Член 
Національної комісії зі стандартів державної мови;

Заступника Голови Національної комісії зі стандартів державної мови 
або Члена Національної комісії зі стандартів державної мови їхні обов’язки 
виконують і повноваження здійснюють посадові особи згідно з додатком 2.

3. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 
(Ящук Л. П.) забезпечити ознайомлення з цим рішенням керівників 
самостійних структурних підрозділів, головного спеціаліста-юрисконсульта, 
головного спеціаліста з питань запобігання корупції та головного спеціаліста 
з питань внутрішнього аудиту Апарату Національної комісії зі стандартів 
державної мови.

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

Голова Комісії       Володимир МОЗГУНОВ


