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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 50
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                              20 червня 2022 року

                                                                              Початок засідання: 16:00
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 призначення спеціально уповноважених установ (організацій), які 

проводять іспити на рівень володіння державною мовою.
2. Про включення працівників апарату Національної комісії зі стандартів 

державної мови до Переліку екзаменаторів Національної комісії зі стандартів 
державної мови.

3. Про затвердження інструкторів 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»;
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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 призначення спеціально уповноважених установ (організацій), які 

проводять іспити на рівень володіння державною мовою.
2. Про включення працівників апарату Національної комісії зі стандартів 

державної мови до Переліку екзаменаторів Національної комісії зі стандартів 
державної мови.

3. Про затвердження інструкторів 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 призначення спеціально уповноважених установ (організацій), які 

проводять іспити на рівень володіння державною мовою.
2. Про включення працівників апарату Національної комісії зі стандартів 

державної мови до Переліку екзаменаторів Національної комісії зі стандартів 
державної мови.

3. Про затвердження інструкторів Національної комісії зі стандартів 
державної мови.

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

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

призначення спеціально уповноважених установ (організацій), які проводять 
іспити на рівень володіння державною мовою»:
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«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, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 16 липня 2021 року за № 926/36548, діючи в умовах введеного 
в Україні воєнного стану, Національна комісія зі стандартів державної мови на 
засіданні (протокол № 50 від 20 червня 2022 року) вирішила: 

1. Призначити Інститут державного управління та наукових досліджень з 
цивільного захисту та Міжнародний гуманітарний університет спеціально 
уповноваженими установами (організаціями), які проводять іспити на рівень 
володіння державною мовою.

2. Доручити тимчасовому виконувачеві обов’язків Голови Національної 
комісії зі стандартів державної мови Мозгунову В. В. від імені Національної 
комісії зі стандартів державної мови укласти й підписати договір про надання 
послуг з проведення іспитів на рівень володіння державною мовою з 
Інститутом державного управління та наукових досліджень з цивільного 
захисту та Міжнародним гуманітарним університетом як уповноваженими 
установами (організаціями), які проводять іспити на рівень володіння 
державною мовою.

3. Допустити претендентів на екзаменаторів до проходження навчання 
щодо процедури іспитів на рівень володіння державною мовою відповідно до 
списку згідно з додатком 1.

4. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 
(Ящук Л. П.) забезпечити:

1) підготовку й узгодження тексту проєкту договору про надання послуг з 
проведення іспитів на рівень володіння державною мовою між Національною 
комісією зі стандартів державної мови та Інститутом державного управління та 
наукових досліджень з цивільного захисту  й Міжнародним гуманітарним 
університетом;

2) проведення навчання щодо процедури іспитів на рівень володіння 
державною мовою претендентами на екзаменаторів згідно з пунктом 3 цього 
рішення.

5. Відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня 
володіння державною мовою (Крепких Д. С.) забезпечити організацію та 
провести навчання щодо правил роботи інструктора з організації проведення 
процедури іспиту на рівень володіння державною мовою претендентів на 
призначення інструктором відповідно до списку згідно з додатком 2.

6. Контроль за виконанням підпункту 2 пункту 4 цього рішення покласти 
на члена Національної комісії зі стандартів державної мови Мазурик Д. В.



4

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасового 
виконувача обов’язків Голови Національної комісії зі стандартів державної 
мови Мозгунова В. В.».

Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про призначення спеціально 
уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння 
державною мовою» 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 призначення спеціально 
уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння 
державною мовою».

IІ. СЛУХАЛИ: Про включення працівників апарату Національної комісії 
зі стандартів державної мови до Переліку екзаменаторів Національної комісії зі 
стандартів державної мови.

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

включення працівників апарату Національної комісії зі стандартів державної 
мови до Переліку екзаменаторів Національної комісії зі стандартів державної 
мови»:

«Відповідно до абзацу першого частини другої статті 48 Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної», пункту 7 
Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 
2019 року № 911, та 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, діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, Національна 
комісія зі стандартів державної мови на засіданні (протокол № 50 від 20 червня 
2022 року) вирішила: 

1. Включити працівників апарату Національної комісії зі стандартів 
державної мови Довганя Олексія Валентиновича та Цікавого Сергія 
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Анатолійовича до Переліку екзаменаторів Національної комісії зі стандартів 
державної мови, затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 28 липня 2021 року № 53 як таких, що пройшли навчання 
щодо процедури іспитів на визначення рівня володіння державною мовою.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасового 
виконувача обов’язків Голови Національної комісії зі стандартів державної 
мови Мозгунова В. В.».

Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про внесення працівників апарату 
Національної комісії зі стандартів державної мови до Переліку екзаменаторів 
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.

ІІ. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про внесення працівників апарату 
Національної комісії зі стандартів державної мови до Переліку екзаменаторів 
Національної комісії зі стандартів державної мови».

IІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження інструкторів Національної комісії зі 
стандартів державної мови.

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

затвердження інструкторів Національної комісії зі стандартів державної мови»:
«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, 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
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України 16 липня 2021 року за № 926/36548, з урахуванням листів ПрАТ 
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» 
від 08 лютого 2022 року № 642 та від 14 червня 2022 року № 1533, 
Національного університету «Одеська юридична академія» від 03 травня 
2022 року № 470-35, Національного авіаційного університету від 08 червня 
2022 року № 17/0704, діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, 
Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні (протокол № 50 
від 20 червня 2022 року) вирішила: 

1. Затвердити інструкторами Національної комісії зі стандартів державної 
мови осіб відповідно до списку згідно з додатком (додаток 3), внісши їх до 
Переліку інструкторів Національної комісії зі стандартів державної мови, 
затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 
10 серпня 2021 року № 75.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасового 
виконувача обов’язків Голови Національної комісії зі стандартів державної 
мови Мозгунова В. В.».

Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про затвердження інструкторів 
Національної комісії зі стандартів державної мови» поставлено на 
голосування.

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

«за» ‒ 5;
«проти» ‒  немає;
«утрималися» ‒ немає.
Мирончук О. Я. не брав участі в голосуванні через можливий 

конфлікт інтересів.
Рішення ухвалене одноголосно.

ІІІ. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про затвердження інструкторів 
Національної комісії зі стандартів державної мови».

Завершення засідання: 16:26

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

Секретар засідання –
член Комісії      Юлія ЧЕРНОБРОВ
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                                          Додаток 1
                                                       до протоколу засідання

                                                  Національної комісії
                                                                 зі стандартів державної мови

                                                                      від «20» червня 2022 року № 50

Список
претендентів на екзаменаторів, допущених

до проходження навчання щодо процедури іспитів
на рівень володіння державною мовою

1. Гайович Галина Василівна
2. Оренчак Ольга Олексіївна
3. Світлицька Віолета Романівна

Т. в. о. Голови 
Національної комісії
зі стандартів державної мови      Володимир МОЗГУНОВ
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                                                 Додаток 2
                                                       до протоколу засідання

                                                  Національної комісії
                                                                 зі стандартів державної мови

                                                                      від «20» червня 2022 року № 50

Список
претендентів на інструкторів для навчання 

щодо правил роботи інструктора 
з організації проведення процедури 

іспиту на рівень володіння державною мовою

1. Єльнікова Катерина Анатоліївна
2. Котвицька Інна Миколаївна
3. Райчева Лариса Іванівна
4. Соколова Вероніка Денисівна
5. Усік Світлана Олександрівна
6. Якобчук Наталя Михайлівна

Т. в. о. Голови 
Національної комісії
зі стандартів державної мови       Володимир МОЗГУНОВ
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                                                 Додаток 3
                                                       до протоколу засідання

                                                  Національної комісії
                                                                 зі стандартів державної мови

                                                                      від «20» червня 2022 року № 50

Список 
інструкторів 

Національної комісії 
зі стандартів державної мови

1. Агапова Каріна Вікторівна
2. Батрак Олег Григорович 
3. Глухоцька Ірина Олександрівна
4. Кузьмич Наталія Володимирівна
5. Кузьмінська Юлія Миколаївна 
6. Рибчук Євген Октавіанович

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


