
Звіт про результати громадського обговорення 

проєкту Положення про порядок напрацювання і затвердження 

стандартів державної мови  

щодо правопису та внесення змін до них 

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 

обговорення: 

Національна комісія зі стандартів державної мови. 

 

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що був винесений на 

обговорення 

Національна комісія зі стандартів державної мови (далі – Комісія) 

розробила проєкт Положення про порядок напрацювання і затвердження 

стандартів державної мови щодо правопису та внесення змін до них (далі – 

проєкт) відповідно до підпункту «а» пункту 1 частини першої статті 44 Закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» і 

схвалила 8 квітня 2021 року на засіданні Комісії. 

Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено на 

офіційному вебсайті Комісії (https://bit.ly/3gmaK99). Обговорення проєкту 

відбувалося у форматі електронних консультацій із громадськістю і тривало з 

9 квітня до 10 травня 2021 р. Пропозиції та зауваження можна було надіслати 

на електронну адресу: pravopys@mova.gov.ua.  

 

3. Інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні 

За результатами публічного громадського обговорення Комісія отримала 

зауваження і пропозиції загалом від шести осіб (мовознавці, перекладачі, 

редактори, програміст), а також представників громадської організації 

«Асоціація українських редакторів». 

Під час засідання Комісії, яке відбулося 13 травня 2021 р., Голова Комісії 

поінформувала членів Комісії про результати громадського обговорення 

проєкту.   

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Національної комісії зі 

стандартів державної мови за результатами обговорення 

Члени Комісії та працівники апарату Комісії опрацювали усі пропозиції 

та зауваження до проєкту. Здебільшого вони стосувалися чинної редакції 

Українського правопису, а не винесеного на громадське обговорення проєкту, 

і їх не було враховано. Правки редакційного характеру, а також пропозиції до 

тексту проєкту, які Комісія врахувала, стосувалися: 

- критеріїв добору членів правописної робочої групи та процедури 

набуття повноважень членами правописної робочої групи;  

- можливості для Комісії напрацьовувати та ухвалювати стандарти щодо 

правопису без дорадчого органу, тобто правописної робочої групи;  
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- створення ресурсів, зокрема електронних, які надаватимуть роз’яснення 

щодо правописних норм.  

5. Інформація про рішення, ухвалені за результатами обговорення 

Проєкт, допрацьований за результатами громадського обговорення,  буде 

надіслано Інституту української мови Національної академії наук України, 

іншим науковим та освітнім установам для отримання пропозицій та 

висновків.   
 

 


