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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«04» листопада 2022 року          № 352

Про проведення закупівлі 
програмних продуктів та програмного забезпечення 

Відповідно до частини першої та четвертої статті 47 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної», пунктів 7 і 12 
Положення про Національну комісії зі стандартів державної мови, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 
року № 911, з метою виконання Концепції легалізації програмного 
забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2002 року № 247-р, 
пункту 6 Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої 
влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 10 вересня 2003 
року № 1433, та пунктів 7.1, 7.2 Порядку використання комп’ютерної техніки та 
програмного забезпечення, затвердженого рішенням Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 13 вересня 2022 № 281, розглянувши службову 
записку завідувача сектору інформаційних технологій та цифрової 
трансформації Національної комісії зі стандартів державної мови від 28 жовтня 
2022 року № 5/538-22, діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, 
Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні (протокол № 109 
від 04 листопада 2022 року).

ВИРІШИЛА:

1. Відповідальному за організацію та проведення процедур закупівель / 
спрощених закупівель у Національній комісії зі стандартів державної мови 
провести закупівлю програмних продуктів та програмного забезпечення за 
таким переліком та в такій кількості:

1) програмний продукт Acrobat Pro for teams ALL Multiple Platforms Multi 
European Languages Subscription New Level 1 1–9 у кількості 5 штук;
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2) програмний продукт Adobe Illustrator CC for teams ALL Multiple 
Platforms Multi European Languages Team Licensing Subscription New у кількості 
1 штука;

3) програмне забезпечення Office LTSC Professional Plus 2021 у кількості 
30 штук.

2. Відмовити у закупівлі комп’ютерної програми «ABBYY FineReader 
PDF Standard» 1y в кількості 2 штуки, оскільки програма для оптичного 
розпізнавання символів розроблена російською компанією ABBYY, а в травні 
2017 року програма була включена до списку заборонених продуктів 
російських компаній.

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Національної комісії зі стандартів державної мови Данилюка І. Г.

Голова Комісії          Володимир МОЗГУНОВ


