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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 47
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                              10 червня 2022 року

                                                                              Початок засідання: 15:30
Присутні:
т. в. о. голови Комісії:
члени Комісії:

т. в. о. керівника апарату:

1. Мозгунов Володимир Володимирович
2. Данилюк Ілля Григорович
3. Мазур Наталія Василівна
4. Мазурик Данута Володимирівна
5. Мирончук Олександр Якович
6. Чернобров Юлія Анатоліївна
7. Ящук Лариса Петрівна

Порядок денний:
1. Про затвердження штатного розпису на 2022 рік Національної комісії зі 

стандартів державної мови.

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання.

ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. запропонував  розпочати засідання.
Пропозицію розпочати засідання поставлено на голосування.

Голосували:
Данилюк І. Г.  – «за»;
Мазур Н. В. ‒ «за»;
Мазурик Д. В. ‒ «за»;
Мирончук О. Я. ‒ «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. ‒ «за».

«за» ‒ 6;
«проти» ‒  немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.
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Мозгунов В. В. запропонував затвердити такий порядок денний засідання:
1. Про затвердження штатного розпису на 2022 рік Національної комісії зі 

стандартів державної мови.

Пропозицію затвердити порядок денний засідання поставлено на 
голосування.

Голосували:
Данилюк І. Г.  – «за»;
Мазур Н. В. ‒ «за»;
Мазурик Д. В. ‒ «за»;
Мирончук О. Я. ‒ «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. ‒ «за».

«за» ‒ 6;
«проти» ‒  немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Розпочати засідання і затвердити такий порядок денний:
1. Про затвердження штатного розпису на 2022 рік Національної комісії зі 

стандартів державної мови.

I. СЛУХАЛИ: Про затвердження штатного розпису на 2022 рік 
Національної комісії зі стандартів державної мови.

І. ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. запропонував схвалити такий проєкт рішення «Про 

затвердження штатного розпису на 2022 рік Національної комісії зі стандартів 
державної мови»:

«Відповідно до абзацу п’ятого пункту 11 Положення про Національну ко
місію зі стандартів державної мови, затвердженого постановою Кабінету Мініст
рів України від 06 листопада 2019 року № 911, Порядку складання, розгляду, за
твердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, за
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року 
№ 228 (зі змінами), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13 
березня 2022 року № 267 «Деякі питання затвердження фінансових документів 
та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану», постанови Кабіне
ту Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці праців
ників державних органів» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністр
ів України від 02 лютого 2022 року № 89 «Про внесення змін до постанов Кабін
ету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 і від 24 травня 2017 року № 
358»), діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, Національна комісія 
зі стандартів державної мови на засіданні (протокол № 47 від 10 червня 2022 ро
ку) вирішила:

1. Затвердити штатний розпис на 2022 рік Національної комісії зі стандар
тів державної мови, що додається.
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2. Визнати після введення в дію штатного розпису на 2022 рік Національн
ої комісії зі стандартів державної мови, затвердженого в пункті 1 цього рішення
, таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії зі стандартів держ
авної мови від 30 березня 2022 року № 96 «Про затвердження штатного розпису 
Національної комісії зі стандартів державної мови на 2022 рік».

Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про затвердження штатного 
розпису на 2022 рік Національної комісії зі стандартів державної мови» 
поставлено на голосування.

Голосували:
Данилюк І. Г.  – «за»;
Мазур Н. В. ‒ «за»;
Мазурик Д. В. ‒ «за»;
Мирончук О. Я. ‒ «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. ‒ «за».

«за» ‒ 6;
«проти» ‒  немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

І. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про затвердження штатного розпису 
на 2022 рік Національної комісії зі стандартів державної мови».

Завершення засідання: 15:38

Голова засідання – 
т. в. о. Голови Комісії Володимир МОЗГУНОВ

Секретар засідання –
член Комісії      Юлія ЧЕРНОБРОВ
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                                        Додаток 
                                                                до протоколу засідання 

                                                            Національної комісії
                                                                          зі стандартів державної мови

                                                                               від «10» червня 2022 року № 47

Т. в. о. Голови 
Національної комісії
зі стандартів державної мови      Володимир МОЗГУНОВ


