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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 49
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                              17 червня 2022 року

                                                                              Початок засідання: 9:38
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 схвалення проєкту Плану роботи Національної комісії зі стандартів 

державної мови на друге півріччя 2022 року.

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»;
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Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. ‒ «за».

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

Мозгунов В. В. запропонував затвердити такий порядок денний засідання:
1. Про схвалення проєкту Плану роботи Національної комісії зі стандартів 

державної мови на друге півріччя 2022 року.

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 схвалення проєкту Плану роботи Національної комісії зі стандартів 

державної мови на друге півріччя 2022 року.

I. СЛУХАЛИ: Про схвалення проєкту Плану роботи Національної комісії 
зі стандартів державної мови на друге півріччя 2022 року.

І. ВИСТУПИЛИ:
Данилюк І. Г., Мирончук О. Я., Ящук Л. П. взяли участь в обговоренні 

проєкту Плану роботи Національної комісії зі стандартів державної мови на 
друге півріччя 2022 року.

Мозгунов В. В. запропонував схвалити проєкт Плану роботи  
Національної комісії зі стандартів державної мови на друге півріччя 2022 року 
(додається) та подати його на затвердження Міністрові освіти і науки України.

Пропозицію поставлено на голосування.

Голосували:
Данилюк І. Г.  – «за»;
Мазур Н. В. ‒ «за»;
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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 проєкт Плану роботи  Національної комісії зі 
стандартів державної мови на друге півріччя 2022 року та подати його на 
затвердження Міністрові освіти і науки України.

Завершення засідання: 9:50

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

Секретар засідання –
член Комісії      Юлія ЧЕРНОБРОВ



Додаток 
до протоколу засідання 

Національної комісії 
зі стандартів державної мови

від «17» червня 2022 року № 49
План роботи 

Національної комісії зі стандартів державної мови 
на друге півріччя 2022 року

№ з/п Зміст завдання Термін 
виконання Відповідальні за виконання Індикатор виконання

1. Розроблення й подання на 
затвердження Стратегічних 
цілей Національної комісії зі 
стандартів державної мови на 
2023–2025 роки

Серпень 
2022

Член Комісії Чернобров Ю.А.
Апарат Комісії 
(структурні підрозділи в 
межах повноважень)

Стратегічні цілі Національної 
комісії зі стандартів 
державної мови на 2023–2025 
роки розроблені й подані на 
затвердження

2. Розроблення й подання на 
затвердження Стратегічного 
плану Національної комісії зі 
стандартів державної мови на 
2023–2025 роки

Листопад 
2022

Член Комісії Мирончук О.Я.
Апарат Комісії 
(структурні підрозділи в 
межах повноважень)

Стратегічний план 
Національної комісії зі 
стандартів державної мови на 
2023–2025 роки розроблено й 
подано на затвердження

3. Розроблення й подання на 
затвердження Комунікаційної 
програми Національної 
комісії зі стандартів 
державної мови на друге 
півріччя 2022–2023 роки

Вересень 
2022

Член Комісії Мазур Н.В.
Апарат Комісії 
(структурні підрозділи в 
межах повноважень)

Комунікаційна програма 
Національної комісії зі 
стандартів державної мови на 
друге півріччя 2022–2023 
роки розроблена й подана на 
затвердження



4. Перегляд та (за потреби) 
приведення у відповідність до 
норм чинного законодавства 
Положення про банк завдань

Жовтень 
2022

Член Комісії Чернобров Ю.А.
Апарат Комісії 
(структурні підрозділи в 
межах повноважень)

Положення про банк завдань 
переглянуто й розроблено 
проєкт змін до нього

5. Перегляд та (за потреби) 
приведення у відповідність до 
норм чинного законодавства 
Порядку призначення 
уповноважених установ, які 
проводять іспити на рівень 
володіння державною мовою 

Серпень 
2022

Член Комісії Мирончук О.Я.
Апарат Комісії 
(структурні підрозділи в 
межах повноважень)

Порядок призначення 
уповноважених установ, які 
проводять іспити на рівень 
володіння державною мовою, 
переглянуто й розроблено 
проєкт змін до нього

6. Перегляд та (за потреби) 
приведення у відповідність до 
норм чинного законодавства 
Положення про іспитові 
комісії

Вересень 
2022

Член Комісії Мазурик Д.В.
Апарат Комісії 
(структурні підрозділи в 
межах повноважень)

Положення про іспитові 
комісії переглянуто й 
розроблено проєкт змін до 
нього

7. Перегляд та (за потреби) 
приведення у відповідність до 
норм чинного законодавства 
Порядку перевірки рівня 
володіння державною мовою

Липень 
2022

Член Комісії Мирончук О.Я.
Апарат Комісії 
(структурні підрозділи в 
межах повноважень)

Порядок перевірки рівня 
володіння державною мовою 
переглянуто й розроблено 
проєкт змін до нього

8. Розроблення й подання на 
затвердження Положення про 
громадську раду 
Національної комісії зі 
стандартів державної мови

Серпень 
2022

Член Комісії Мозгунов В.В.
Апарат Комісії 
(структурні підрозділи в 
межах повноважень)

Положення про громадську 
раду Національної комісії зі 
стандартів державної мови 
розроблено й подано на 
затвердження



9. Розроблення й подання на 
затвердження Положення про 
Колегію Національної комісії 
зі стандартів державної мови

Серпень 
2022

Член Комісії Мозгунов В.В.
Апарат Комісії 
(структурні підрозділи в 
межах повноважень)

Положення про Колегію 
Національної комісії зі 
стандартів державної мови 
розроблено й подано на 
затвердження 

10. Розроблення й подання на 
затвердження Інструкції з 
документування 
управлінської діяльності та 
організації роботи з 
документами в Національній 
комісії зі стандартів 
державної мови

Серпень 
2022

Член Комісії Мазурик Д.В.
Апарат Комісії 
(структурні підрозділи в 
межах повноважень)

Інструкцію з документування 
управлінської діяльності та 
організації роботи з 
документами в Національній 
комісії зі стандартів 
державної мови розроблено й 
подано на затвердження

11. Перегляд та (за потреби) 
приведення у відповідність до 
норм чинного законодавства 
Регламенту засідань 
Національної комісії зі 
стандартів державної мови

Жовтень 
2022

Член Комісії Мазур Н.В.
Апарат Комісії 
(структурні підрозділи в 
межах повноважень)

Регламент засідань 
Національної комісії зі 
стандартів державної мови 
переглянуто й розроблено 
проєкт змін до нього



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

12. Реалізація Плану заходів з 
усунення недоліків, 
виявлених під час цільової 
перевірки стану технічного 
захисту державних 
інформаційних ресурсів та 
інформації, вимога щодо 
захисту якої встановлена 
законом, у інформаційно-
телекомунікаційних системах 
Національної комісії зі 
стандартів державної мови 

Вересень 
2022

Член Комісії Данилюк І.Г.
Апарат Комісії 
(структурні підрозділи в 
межах повноважень)

План заходів з усунення 
недоліків, виявлених під час 
цільової перевірки стану 
технічного захисту 
державних інформаційних 
ресурсів та інформації, 
вимога щодо захисту якої 
встановлена законом, у 
інформаційно-
телекомунікаційних системах 
Національної комісії зі 
стандартів державної мови 
реалізовано


