
ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000CC5F3400AEC0A000 
Підписант Мозгунов Володимир Володимирович
Дійсний з 15.02.2022 0:00:00 по 14.02.2024 23:59:59

НКСДМ

Н4ВВ>ВВV-0R@О
96 від 30.03.2022

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«30» березня 2022 року                                № 96 
___

Про затвердження штатного розпису 
Національної комісії зі стандартів державної мови

на 2022 рік

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану», 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 р. № 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 
воєнного стану, введеного в Україні Указом Президента України від 
24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 
затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 
України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року 
№ 2102-IX, та продовженого Указом Президента України від 14 березня 2022 
року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 
затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 
України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 



2

15 березня 2022 року № 2119-IX, Національна комісія зі стандартів державної 
мови 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити штатний розпис Національної комісії зі стандартів 
державної мови на 2022 рік, що додається, та ввести його в дію з 01 квітня 
2022 року. 

2. Сектору бухгалтерської роботи Національної комісії зі стандартів 
державної мови (Цимбаліста Л. С.) здійснити перерахунок заробітних плат 
державним службовцям Національної комісії зі стандартів державної мови з 
01 січня 2022 року.

3. Сектору управління персоналом (Лонський А. С.) довести це рішення 
до відома державним службовцям Національної комісії зі стандартів 
державної мови.

4. 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


