
ЗВІТ  

про громадське обговорення проєкту Антикорупційної програми 

Національної комісії зі стандартів державної мови на 2021–2023 роки 

 

 

Національна комісія зі стандартів державної мови (далі – Комісія) 

відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, у період з                      

09 квітня 2021 року до 24 квітня 2021 року оприлюднювала на своєму 

офіційному вебпорталі проєкт Антикорупційної програми Національної комісії 

зі стандартів державної мови на 2021–2023 роки (далі – проєкт програми). 

Проєкт програми підготовлено на виконання статті 19 Закону України 

«Про запобігання корупції», з дотриманням вимог Методології оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016                

року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 28 грудня                 

2016 року за № 1718/29848, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо 

підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року                

№ 31, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження 

до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх 

погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539. 

Антикорупційна програма визначає конкретні кроки для запобігання та 

мінімізації порушень працівниками Національної комісії зі стандартів державної 

мови норм законодавства, а також передбачає перегляд та удосконалення 

відповідних нормативно-правових та нормативно-розпорядчих актів у разі 

неврегульованості або недостатньої врегульованості адміністративних 

процедур. 

Зауваження та пропозиції до проєкту програми приймалися на електронну 

адресу: antycor@mova.gov.ua у період з 09 квітня 2021 року до 24 квітня 2021 

року. 

Апарат Комісії протягом указаного в повідомленні періоду часу приймав 

та опрацьовував зауваження і пропозиції до вказаного проєкту програми. 

В обговоренні взяла участь лише Громадська організація «Громадський 

люстраційний комітет». 

Надані пропозиції опрацьовані комісією з оцінки корупційних ризиків у 

Національній комісії зі стандартів державної мови та за результатом розгляду 

включені до проєкту Антикорупційної програми Національної комісії зі 

стандартів державної мови на 2021–2023 роки. 
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