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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«26» жовтня 2021 року                                             № 248

Про призначення спеціально уповноважених установ (організацій), 
які проводять іспити на рівень володіння державною мовою

 
Відповідно до пункту 8 частини першої статті 44 Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної», підпункту 8 
пункту 4 Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 
2019 року № 911, пункту 8 Порядку  проведення іспитів на рівень володіння 
державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
14 квітня 2021 року № 409 (зі змінами), Порядку призначення спеціально 
уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння 
державною мовою, затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 27 травня 2021 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 16 липня 2021 року за № 926/36548, Національна комісія зі 
стандартів державної мови 

ВИРІШИЛА:

1. Призначити спеціально уповноважені установи (організації), які 
проводять іспити на рівень володіння державною мовою, відповідно до списку 
згідно з додатком 1.

2. Допустити претендентів на екзаменаторів до проходження  навчання 
щодо процедури іспитів на рівень володіння державною мовою відповідно до 
списку згідно з додатком 2.

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

Голова                                 Орися ДЕМСЬКА
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Додаток 1 
до рішення Національної комісії 
зі стандартів державної мови 
від 26 жовтня 2021 року № 248

Список  
призначених спеціально уповноважених установ (організацій), 

які проводять іспити на рівень володіння державною мовою

1. Національна академія внутрішніх справ
2. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного

Голова Національної комісії 
зі стандартів державної мови                              Орися  ДЕМСЬКА
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Додаток 2 
до рішення Національної комісії 
зі стандартів державної мови 
від 26 жовтня 2021 року № 248

Список 
претендентів на екзаменаторів, допущених

до проходження навчання щодо процедури іспитів
на рівень володіння державною мовою

1. Адамович Анастасія Євгенівна 
2. Максимець Оксана Миколаївна 
3. Стратулат Наталія Вікторівна 
4. Федорова Анна Петрівна 
5. Шлєіна Людмила Іванівна 
6. Ялова Оксана Володимирівна 

Голова Національної комісії 
зі стандартів державної мови                              Орися  ДЕМСЬКА


