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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«29» жовтня 2021 року                № 258

Про внесення змін до рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови 

від 27 травня 2021 року № 24 

Відповідно до пункту 45 Порядку проведення іспитів на рівень 
володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409 (зі змінами), та підпункту 
9 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. Внести зміни до преамбули рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 27 травня 2021 року № 24 «Про 
затвердження Порядку оскарження результатів іспиту на рівень володіння 
державною мовою та розгляду скарг», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19 липня 2021 року за № 933/36555, виключивши з неї 
слова «абзацу другого частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної»,».

2. Внести до 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2021 року 
за № 933/36555, такі зміни:
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1) пункт 1 викласти в такій редакції: 
«1. Цей Порядок визначає механізм оскарження результатів іспиту 

на рівень володіння державною мовою (далі – іспит) та процедуру 
розгляду Національною комісією зі стандартів державної мови (далі – 
Комісія) скарг.»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції: 
«4. Скаргу викладають у письмовій формі відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян» з визначенням суті порушеного 
питання і викладенням фактів порушення процедури проведення іспиту, 
що вплинули на об’єктивність результату іспиту, та надсилають до Комісії 
протягом трьох календарних днів із дня, коли претендент отримав офіційні 
результати іспиту через електронний кабінет або на офіційному вебсайті 
Комісії.»;

3) пункт 6 викласти в такій редакції: 
«6. Розгляд скарги, а також прийняття рішення Комісії відбувається 

протягом тридцяти календарних днів із дати надходження скарги до 
Комісії.»;

4) пункт 10 викласти в такій редакції: 
«10. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосували не менше п’яти її членів.»;

5) пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. Рішення Комісії за результатами розгляду скарг претендентів 

оприлюднюються на офіційному вебсайті Комісії не пізніше наступного 
робочого дня після засідання Комісії.

З рішенням Комісії за результатами розгляду скарг претенденти 
ознайомлюються на офіційному вебсайті Комісії.».

3. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 
(Журба К.) забезпечити в установленому порядку подання цього рішення 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

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

Голова    Орися ДЕМСЬКА


