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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«10» червня 2022 року                            № 156

Про затвердження штатного розпису на 2022 рік
Національної комісії зі стандартів державної мови

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 11 Положення про Національну 
комісію зі стандартів державної мови, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911, Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів 
бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами), з урахуванням постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 березня 2022 року № 267 «Деякі питання затвердження 
фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного 
стану», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 
«Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2022 року № 89 «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року 
№ 15 і від 24 травня 2017 року № 358»), діючи в умовах введеного в Україні 
воєнного стану, Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні 
(протокол № 47 від 10 червня 2022 року)

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити штатний розпис на 2022 рік Національної комісії зі 
стандартів державної мови, що додається. 

2. Визнати після введення в дію штатного розпису на 2022 рік 
Національної комісії зі стандартів державної мови, затвердженого в пункті 1 
цього рішення, таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 30 березня 2022 року № 96 «Про затвердження 
штатного розпису Національної комісії зі стандартів державної мови на 2022 
рік».
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасового 
виконувача обов’язків Голови Національної комісії зі стандартів державної 
мови Мозгунова В. В.

Т. в. о. Голови         Володимир МОЗГУНОВ


