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30 від 23.09.2021 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ  

ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

 

НАКАЗ 

 

м. Київ 

від ________________ року                                                № _____ 

Про внесення змін до складу 

комісіі ̈ з оцінки корупційних 

ризиків у Національній комісіі ̈

зі стандартів державноі ̈мови  

НАКАЗ 

 У зв’язку із кадровими змінами та підпункту та 1 пункту 5 положення про 

Національну комісію зі стандартів державноі ̈мови, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів Украін̈и від 6 листопада 2019 року № 911,  

НАКАЗУЮ:  

1. Внести зміни до складу комісії з оцінки корупціин̆их ризиків у 

Національній комісіі ̈ зі стандартів державної мови затвердженого наказом 

Національної комісії зі стандартів державної мови від 15 березня 2021 рок № 15 

«Про створення комісіі ̈з оцінки корупційних ризиків у Національній комісіі ̈зі 

стандартів державноі ̈мови», затвердивши склад комісії згідно з додатком. 

 

2. Цей наказ оприлюднити на офіціин̆ому вебсайті Національноі ̈комісії зі 

стандартів державноі ̈мови.  

 

3.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  
  
 

Голова                                                                                        Орися ДЕМСЬКА  

 
 

 



Додаток  

до наказу Національної комісіі ̈зі 

стандартів державної мови 

від ________2021 року № _______   

                 

Склад 

комісіі ̈з оцінки корупційних ризиків Національної комісіі ̈ 

зі стандартів державноі ̈мови 

 
 

ЖУРБА 

Катерина Валеріів̈на  
 

- Керівник апарату, голова комісії  

НЕСТЕРЕНКО  

Наталія Вікторівна  

- Головний спеціаліст – юрисконсульт, 

заступник голови комісіі ̈ 
 

МАЛИЧ 

Гліб Артурович  

- Головний спеціаліст з питань 

запобігання корупції, секретар комісії  
 

МОЗГУНОВ 

Володимир Володимирович  

- Заступник Голови Національноі ̈

комісіі ̈зі стандартів державноі ̈мови  

МАТВІЄНКО 

Михайло Олександрович  

- Керівник відділу аналітично- 

організаційноі ̈роботи  
 

ГУМЕНЮК  

Тамара Іванівна  

- Керівник відділу стандартів державноі ̈

мови та забезпечення оцінювання рівня 

володіння державною мовою 

 

ЛОНСЬКИЙ 

Анатолій Станіславович  

- Завідувач сектору управління 

персоналом  
 

ЦИМБАЛІСТА 

Лідія Степанівна 

- Завідувач сектору бухгалтерської 

роботи – головний бухгалтер 

 

ЛЮДВІКОВСЬКА 

Мар'яна Тарасівна 

- Головний спеціаліст сектору 

бухгалтерської роботи 

 

ДАНЧЕНКО 

Ганна Олександрівна  

- Головний спеціаліст з питань 

внутрішнього аудиту  
 

 


