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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

 

РІШЕННЯ 
 

м. Київ 

 

«01» жовтня 2021 року                № 209 

 

Про результати розгляду скарг, 

перегляд та встановлення результатів іспиту  

на рівень володіння державною мовою,  

визначення рівня володіння державною мовою  

та видачу державних сертифікатів  

про рівень володіння державною мовою 

 

Відповідно до частин другої та третьої статті 10, частин другої та 

третьої статті 11, пунктів 9, 10 та 12 частини першої статті 44, частин десятої 

та тринадцятої статті 48 Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної», підпунктів 11, 13 та 17 пункту 4 Положення 

про Національну комісію зі стандартів державної мови, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911, 

Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 

року № 409 (зі змінами), Порядку ведення Реєстру державних сертифікатів 

про рівень володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 червня 2021 року № 584, Порядку перевірки рівня 

володіння державною мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів 

та критеріїв оцінювання, затверджених рішенням Національної комісії зі 

стандартів державної мови від 13 травня 2021 року № 20, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 08 липня 2021 року за № 897/36519 (зі 

змінами), Класифікації рівнів володіння державною мовою, затвердженої 

рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 24 червня 

2021 року № 31, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 

2021 року за № 924/36546, Вимог до рівнів володіння державною мовою, 

затверджених рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови 

від 24 червня 2021 року № 31, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 16 липня 2021 року за № 925/36547, Положення про іспитові комісії, 

затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови 

від 06 травня 2021 року № 17, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

18 червня 2021 року за № 820/36442, Порядку оскарження результатів іспиту 



на рівень володіння державною мовою та розгляду скарг, затвердженого 

рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 27 травня 

2021 року № 24, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 липня 

2021 року за № 933/36555, розглянувши скарги Горбая Миколи Петровича та 

Кондрацького Миколи Григоровича щодо результатів іспиту на рівень 

володіння державною мовою, Національна комісія зі стандартів державної 

мови  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Задовольнити скарги Горбая Миколи Петровича та Кондрацького 

Миколи Григоровича щодо результатів іспиту на рівень володіння 

державною мовою та переглянути результати складеного ними іспиту на 

рівень володіння державною мовою, встановлені рішеннями Національної 

комісії зі стандартів державної мови від 20 серпня 2021 року № 108 та від 

21 вересня 2021 року № 185. 

 

2. Встановити, що:  

Горбай Микола Петрович склав іспит на рівень володіння державною 

мовою із результатом 79 %; 

Кондрацький Микола Григорович склав іспит на рівень володіння 

державною мовою із результатом 70 %. 

 

3. Внести зміни в: 

Додаток 1 до рішення Національної комісії зі стандартів державної 

мови від 20 серпня 2021 року № 108, виключивши з нього пункт 1949 

«Кондрацький Микола Григорович 62 %»; 

Додаток 1 до рішення Національної комісії зі стандартів державної 

мови від 21 вересня 2021 року № 185, виключивши з нього пункт 264 

«Горбай Микола Петрович 62 %». 

 

4. Визначити, що Горбай Микола Петрович та Кондрацький Микола 

Григорович володіють державною мовою на рівні вільного володіння 

першого ступеня. 

 

5. Внести зміни до:  

Списку осіб, які володіють державною мовою на середньому рівні 

другого ступеня (Додаток 5 до рішення Національної комісії зі стандартів 

державної мови від 16 серпня 2021 року № 108), виключивши з нього пункт 

267 «Кондрацький Микола Григорович»; 

Списку осіб, які володіють державною мовою на середньому рівні 

другого ступеня (Додаток 5 до рішення Національної комісії зі стандартів 

державної мови від 21 вересня 2021 року № 185), виключивши з нього пункт 

31 «Горбай Микола Петрович». 



6. Видати Горбаю Миколі Петровичу та Кондрацькому Миколі 

Григоровичу державні сертифікати про рівень володіння державною мовою 

відповідно до пункту 4 цього рішення. 

 

7. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 

(Журба К.) забезпечити внесення до Реєстру державних сертифікатів про 

рівень володіння державною мовою записів про видачу державних 

сертифікатів про рівень володіння державною мовою не пізніше наступного 

дня після встановлення результатів іспиту на рівень володіння державною 

мовою. 

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Національної комісії зі стандартів державної мови Демську О. 

 

 

Голова               Орися ДЕМСЬКА 


