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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                                          10 січня 2023 року

                                                                                       Початок засідання: 16:10
Присутні:
Голова Комісії:
Заступник Голови Комісії:
Члени Комісії:

Т. в. о. керівника апарату:
Завідувач сектору 
організаційного забезпечення, 
контролю та аналізу 
діяльності Апарату Комісії:

1. Мозгунов Володимир Володимирович
2. Мирончук Олександр Якович
3. Ковтунець Оксана Степанівна
4. Коляденко Олена Олександрівна
5. Мазур Наталія Василівна
6. Мазурик Данута Володимирівна
7. Новікова Ольга Олександрівна
8. Чернобров Юлія Анатоліївна
9. Ящук Лариса Петрівна

10.Біленька Ірина Миколаївна

Присутні:
Голова Комісії:
Заступник Голови Комісії:
Члени Комісії:

Т. в.о. керівника апарату:
Завідувач сектору 
організаційного 
забезпечення, контролю та 
аналізу діяльності Апарату 
Комісії:

11.Мозгунов Володимир Володимирович
12.Мирончук Олександр Якович
13.Данилюк Ілля Григорович
14.Ковтунець Оксана Степанівна
15.Коляденко Олена Олександрівна
16.Мазур Наталія Василівна
17.Мазурик Данута Володимирівна
18.Новікова Ольга Олександрівна
19.Чернобров Юлія Анатоліївна
20.Ящук Лариса Петрівна

21.Біленька Ірина Миколаївна

Порядок денний:
1. Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів 

державної мови.
2. Про затвердження кошторису Національної комісії зі стандартів 

державної мови на 2023 рік.
3. Про результати проведення в Національній комісії зі стандартів 

державної мови інвентаризації активів та зобов’язань.
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання.

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

Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»; 
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мирончук О. Я. – «за»; 
Новікова О. О. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. – «за»; 
Мозгунов В. В. – «за»:

«за» ‒ 8;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

Мозгунов В. В. запропонував затвердити такий порядок денний 
засідання:

1. Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови.

2. Про затвердження кошторису Національної комісії зі стандартів 
державної мови на 2023 рік.

3. Про результати проведення в Національній комісії зі стандартів 
державної мови інвентаризації активів та зобов’язань.

Пропозицію затвердити порядок денний засідання поставлено на 
голосування.

Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»; 
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мирончук О. Я. – «за»; 
Новікова О. О. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. – «за»; 
Мозгунов В. В. – «за»:

«за» ‒ 8;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
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Рішення ухвалене одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Розпочати засідання й затвердити такий порядок денний:
1. Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів 

державної мови.
2. Про затвердження кошторису Національної комісії зі стандартів 

державної мови на 2023 рік.
3. Про результати проведення в Національній комісії зі стандартів 

державної мови інвентаризації активів та зобов’язань.

І. СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до рішень Національної комісії зі 
стандартів державної мови.

І. ВИСТУПИЛИ:
Ковтунець О. С. представила проєкт рішення Національної комісії зі 

стандартів державної мови «Про внесення змін до рішення Національної 
комісії зі стандартів державної мови»:

«Відповідно до пункту 12 частини першої статті 44, частин першої та 
четвертої статті 47 Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», пунктів 4, 7 та 12 Положення про 
Національну комісію зі стандартів державної мови, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911, 
розглянувши звернення заявника та надані ним підтверджувальні документи, 
діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, Національна комісія зі 
стандартів державної мови на засіданні (протокол № 2 від «10» січня 2023 
року) вирішила:

1. У п. 392 Додатка 1 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 27.12.2022 року № 414 слова «Пєтручєнко Олег 
Васильович» замінити на «Петрученко Олег Васильович».

2. У п. 238 Додатка 4 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 27.12.2022 року № 414 слова «Пєтручєнко Олег 
Васильович» замінити на «Петрученко Олег Васильович».

3. Надати повноваження відділу стандартів державної мови та 
забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою (Цікавий С. А.) 
внести в Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною 
мовою зміни, згенерувавши на заміну державного сертифіката про рівень 
володіння державною мовою серія УМД 00152331 від 27.12.2022 на ім’я 
«Пєтручєнко Олег Васильович» державний сертифікат про рівень володіння 
державною мовою на ім’я «Петрученко Олег Васильович».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Національної комісії зі стандартів державної мови Ковтунець О. С.».
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Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови» поставили на 
голосування.

Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»; 
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мирончук О. Я. – «за»; 
Новікова О. О. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. – «за»; 
Мозгунов В. В. – «за»:

«за» ‒ 8;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

І. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про внесення змін до рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови»».

ІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження кошторису Національної комісії зі 
стандартів державної мови на 2023 рік.

ІІ. ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. представив проєкт рішення «Про затвердження 

Кошторису Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023 рік та 
схвалення Плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) 
загального фонду бюджету Національної комісії зі стандартів державної мови 
на 2023 рік»:

«Відповідно до частин першої та четвертої статті 47 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної», пункту 7, 
абзацу п’ятого пункту 11 та пункту 12 Положення про Національну комісію зі 
стандартів державної мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 06 листопада 2019 року № 911, Порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 
установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 
2002 року № 228, Основних засад здійснення внутрішнього контролю 
розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062, діючи в умовах введеного 
в Україні воєнного стану, Національна комісія зі стандартів державної мови на 
засіданні (протокол № 2 від  10 січня 2023 року) вирішила:
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1. Затвердити Кошторис Національної комісії зі стандартів державної 
мови на 2023 рік, що додається.

2. Схвалити План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) 
загального фонду бюджету Національної комісії зі стандартів державної мови 
на 2023 рік, що додається.

3. Направити для підписування Голові Національної комісії зі стандартів 
державної мови Кошторис Національної комісії зі стандартів державної мови 
на 2023 рік, затверджений у пункті 1 цього рішення.

4. Направити для затвердження Голові Національної комісії зі стандартів 
державної мови План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) 
загального фонду бюджету Національної комісії зі стандартів державної мови 
на 2023 рік, схвалений у пункті 2 цього рішення.

5. Направити на погодження до Міністерства фінансів України 
затверджені й підписані відповідно до пунктів 1–4 цього рішення:

Кошторис Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023 рік;
План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального 

фонду бюджету Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023 рік.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Національної комісії зі стандартів державної мови Мозгунова В. В.».

Пропозицію схвалити кошторис Національної комісії зі стандартів 
державної мови на 2023 рік поставили на голосування.

Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»; 
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мирончук О. Я. – «за»; 
Новікова О. О. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. – «за»; 
Мозгунов В. В. – «за»:

«за» ‒ 8;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

ІІ. УХВАЛИЛИ: Схвалити кошторис Національної комісії зі стандартів 
державної мови на 2023 рік.

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про результати проведення в Національній комісії зі 
стандартів державної мови інвентаризації активів та зобов’язань.
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ІІІ. ВИСТУПИЛИ: 
Мирончук О. Я. представив результати проведення в Національній 

комісії зі стандартів державної мови інвентаризації активів та зобов’язань.
Мозгунов В. В. запропонував інформацію, озвучену Членом 

Національної комісії зі стандартів державної мови Мирончуком О. Я., взяти до 
відома.

Пропозицію взяти до відома інформацію щодо результатів проведення в 
Національній комісії зі стандартів державної мови інвентаризації активів та 
зобов’язань  поставили на голосування.

Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»; 
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мирончук О. Я. – «за»; 
Новікова О. О. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. – «за»; 
Мозгунов В. В. – «за»:

«за» ‒ 8;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

ІІІ. УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію про результати 
проведення в Національній комісії зі стандартів державної мови інвентаризації 
активів та зобов’язань.

Завершення засідання: 16:35 

Голова засідання – 
Голова Комісії Володимир МОЗГУНОВ

Секретар засідання –
Член Комісії      Ольга НОВІКОВА
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