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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«19» листопада 2021 року          № 296

Про внесення змін 
до деяких рішень

Національної комісії зі стандартів державної мови 

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 44 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної», пункту 4 
Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада                    
2019 року № 911, Національна комісія зі стандартів державної мови 

ВИРІШИЛА:

1. У пункті 46 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 28 вересня 2021 року № 198 слова і цифри 
«Перес Лопес Хосе-Антоніо 85 %» замінити словами і цифрами «Перес Лопес 
Хосе Антоніо 85 %»; 

у пункті 44 додатка № 2 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 28 вересня 2021 року № 198 слова «Перес Лопес Хосе-
Антоніо» замінити словами «Перес Лопес Хосе Антоніо». 

2. У пункті 11 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 12 жовтня 2021 року № 223 слова і цифри 
«Горобец Юлия Александровна 96 %» замінити словами і цифрами «Горобець 
Юлія Олександрівна 96 %»; 

у пункті 11 додатка № 2 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 12 жовтня 2021 року № 223 слова «Горобец Юлия 
Александровна» замінити словами «Горобець Юлія Олександрівна».

3. У пункті 401 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 09 листопада 2021 року № 270 слова і цифри 
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«Дицяк Наталія Євгенівна 86 %» замінити словами і цифрами «Дицяк Наталія 
Євгеніївна 86 %»;

у пункті 271 додатка № 6 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 09 листопада 2021 року № 270 слова «Дицяк Наталія 
Євгенівна» замінити словами «Дицяк Наталія Євгеніївна». 

4. У пункті 1623 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 16 листопада 2021 року № 286 слова і цифри 
«Федотова Сніжана Григорівна 87 %» замінити словами і цифрами «Федотова 
Сніжанна Григорівна 87 %»; 

у пункті 1023 додатка № 6 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 16 листопада 2021 року № 286 слова «Федотова Сніжана 
Григорівна» замінити словами «Федотова Сніжанна Григорівна».  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 
Національної комісії зі стандартів державної мови Демську О.

Голова                      Орися ДЕМСЬКА 


