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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«13» вересня 2022 року          № 281

Про затвердження 
Порядку використання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення в Національній комісії зі стандартів державної мови

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, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 
2002 № 247-р «Про затвердження Концепції легалізації програмного 
забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням», постанови 
Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 № 1433 «Про затвердження 
Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади», 
стандарту ISO 27001 «Про Інформаційні технології. Методи захисту. Системи 
управління інформаційною безпекою. Вимоги», ISO 27002 «Про Інформаційні 
технології – Технології безпеки — Практичні правила менеджменту 
інформаційної безпеки», Національна комісія зі стандартів державної мови на 
засіданні (протокол № 86 від 13 вересня 2022 року)

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок використання комп’ютерної техніки та 
програмного забезпечення (далі – Порядок), що міститься в додатку.

2. Визначити відповідальних осіб у межах своїх службових 
повноважень за дотримання вимог законодавства з питань правової охорони 
комп'ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку 
та інвентаризації:
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2.1. Заступника Голови Національної комісії зі стандартів державної 
мови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 
(CDTO).

2.2. Сектор інформаційних технології та цифрової трансформації.
2.3. Сектор фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.
2.4. Сектор юридичного забезпечення.
2.5. Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.
3. Сектору управління персоналом ознайомити всіх державних 

службовців Комісії з Порядком під особистий підпис та в подальшому 
ознайомлювати нових працівників Комісії із зазначеним Порядком. 

4. Покласти на державних службовців Комісії персональну 
відповідальність за виконання Порядку згідно з вимогами чинного 
законодавства.

5. 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 та неухильне 
дотримання вимог Порядку під час роботи.

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

Голова Комісії          Володимир МОЗГУНОВ


