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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«22» березня 2022 року                      № 91

Про звільнення Журби Катерини Валеріївни з посади керівника апарату
Національної комісії зі стандартів державної мови

Відповідно до абзацу третього частини шостої статті 47 Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної», частини 
другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», частин 
другої та третьої статті 86 Закону України «Про державну службу», частини 
третьої статті 38 Кодексу законів про працю України, абзацу четвертого 
пункту 11 Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 
року № 911 «Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної 
мови», пункту 9 Положення про апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови, затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 30 липня 2020 року № 17, 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, Національна 
комісія зі стандартів державної мови 

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити ЖУРБУ Катерину Валеріївну з посади керівника апарату 
Національної комісії зі стандартів державної мови 22 березня 2022 року.

Підстава: заява Журби К. В. від 21 березня 2022 року.

2. Завідувачеві сектору управління персоналом (Лонський А. С.) 
підготувати проєкт наказу про звільнення Журби К. В. з посади керівника 
апарату Національної комісії зі стандартів державної мови, обрахувавши й 
вказавши в ньому кількість днів невикористаної відпустки за відповідний 
період роботи Журби К. В. на посаді керівника апарату Національної комісії зі 
стандартів державної мови.



2

3. Завідувачеві сектору бухгалтерської роботи – головному бухгалтеру 
(Цимбаліста Л. С.) при наявності можливості здійснення бухгалтерських 
операцій, враховуючи умови воєнного стану, провести остаточний розрахунок 
та виплатити Журбі К. В. грошову компенсацію за невикористані дні 
відпустки за відповідний період її роботи на посаді керівника апарату 
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


