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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 120
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                                          01 грудня 2022 року

                                                                                       Початок засідання: 14:00
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. Данилюк Ілля Григорович
4. Ковтунець Оксана Степанівна
5. Коляденко Олена Олександрівна
6. Мазур Наталія Василівна
7. Мазурик Данута Володимирівна
8. Новікова Ольга Олександрівна
9. Чернобров Юлія Анатоліївна
10.Ящук Лариса Петрівна

11.Біленька Ірина Миколаївна

Порядок денний:
1. Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів виконання 

завдань у 2022 році Ящук Л.П., державним службовцем, який займає посаду 
державної служби категорії «Б», призначення на посаду та звільнення з посади 
якого здійснює Національна комісія зі стандартів державної мови.

2. Про результати розгляду звернення гр. Мулявка Д. О.
3. Про результати розгляду звернення гр. Гапонюка В. В.
4. Різне.
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СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання.

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

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

«за» ‒ 9.
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

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

1. Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів виконання 
завдань у 2022 році Ящук Л.П., державним службовцем, який займає посаду 
державної служби категорії «Б», призначення на посаду та звільнення з посади 
якого здійснює Національна комісія зі стандартів державної мови.

2. Про результати розгляду звернення гр. Мулявка Д. О.
3. Про результати розгляду звернення гр. Гапонюка В. В.
4. Різне.

Пропозицію затвердити порядок денний засідання поставлено на 
голосування.

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

«за» ‒ 9;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Розпочати засідання й затвердити такий порядок денний:
1. Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів виконання 

завдань у 2022 році Ящук Л. П., державним службовцем, який займає посаду 
державної служби категорії «Б», призначення на посаду та звільнення з посади 
якого здійснює Національна комісія зі стандартів державної мови.

2. Про результати розгляду звернення гр. Мулявка Д. О.
3. Про результати розгляду звернення гр. Гапонюка В. В.
4. Різне.

І. СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів 
виконання завдань у 2022 році Ящук Л. П., державним службовцем, який 
займає посаду державної служби категорії «Б», призначення на посаду та 
звільнення з посади якого здійснює Національна комісія зі стандартів 
державної мови.

І. ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. представив проєкт рішення «Про затвердження висновку 

щодо оцінювання результатів виконання завдань у 2022 році Ящук Л. П., 
державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б», 
призначення на посаду та звільнення з посади якого здійснює Національна 
комісія зі стандартів державної мови»:

«Відповідно до частини четвертої статті 44 Закону України «Про 
державну службу», Порядку проведення оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640, абзацу першого пункту 7 
Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 
2019 року № 911, діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, 
Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні (протокол 
№ 120 від 01 грудня 2022 року) вирішила:

1. Затвердити висновок щодо оцінювання результатів виконання завдань 
у 2022 році заступником керівника апарату Національної комісії зі стандартів 
державної мови Ящук Ларисою Петрівною – державним службовцем, який 



4

займає посаду державної служби категорії «Б», призначення на посаду та 
звільнення з посади якого здійснює Національна комісія зі стандартів 
державної мови, що додається.

2. Голові Національної комісії зі стандартів державної мови 
Мозгунову В. В. забезпечити ознайомлення з цим рішенням заступника 
керівника апарату Національної комісії зі стандартів державної мови 
Ящук Л. П. – державного службовця, який займає посаду державної служби 
категорії «Б», призначення на посаду та звільнення з посади якого здійснює 
Національна комісія зі стандартів державної мови. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 
Національної комісії зі стандартів державної мови Мозгунова В. В.».

Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про затвердження висновку 
щодо оцінювання результатів виконання завдань у 2022 році Ящук Л. П., 
державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б», 
призначення на посаду та звільнення з посади якого здійснює Національна 
комісія зі стандартів державної мови» поставлено на голосування.

Голосували:
Данилюк І. Г. – «за»;
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»;
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мирончук О. Я. ‒ «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»;

«за» ‒ 9;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

І. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про затвердження висновку щодо 
оцінювання результатів виконання завдань у 2022 році Ящук Л. П., державним 
службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б», призначення 
на посаду та звільнення з посади якого здійснює Національна комісія зі 
стандартів державної мови» поставлено на голосування.

ІІ. СЛУХАЛИ: Про результати розгляду звернення гр. Мулявка Д. О.
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ІІ. ВИСТУПИЛИ:
Данилюк І. Г. поінформував, що 24.10.2022 до Національної комісії зі 

стандартів державної мови надійшло звернення громадянина Мулявка Дмитра 
Олександровича щодо надання повторного допуску до реєстрації на іспит на 
рівень володіння державною мовою для виконання службових обов’язків у 
зв’язку з перебуванням у службовому відрядженні. Мулявко Д. О. був 
зареєстрований у системі у вересні 2022 року, подав заявку на складання 
іспиту на 30.09.2022 року. Зважаючи на обставини воєнного стану, 
запропонував задовольнити звернення Мулявка Д. О. та надати доступ до 
повторної реєстрації.

Пропозицію задовольнити звернення Мулявка Д. О. та надати доступ до 
повторної реєстрації. поставлено на голосування.

Голосували:
Данилюк І. Г. – «за»;
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»;
Мазур Н. В. – не голосувала через відсутність зв’язку;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мирончук О. Я. ‒ «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. – «за».

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

ІІ. УХВАЛИЛИ: Задовольнити звернення Мулявка Д. О. та надати 
доступ до повторної реєстрації. поставлено на голосування.

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про результати розгляду звернення гр. Гапонюка В. В.

ІІІ. ВИСТУПИЛИ: 
Мазур Н. В. поінформувала, що 15.11.2022 до Національної комісії зі 

стандартів державної мови надійшло звернення громадянина Гапонюка 
Владислава Валерійовича щодо надання повторного допуску до реєстрації на 
іспит на рівень володіння державною мовою для виконання службових 
обов’язків у зв’язку з хворобою (підтверджувальні документи долучені до 
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звернення в СЕД Аскод). Гапонюк В. В. був зареєстрований у системі з жовтня 
2022, був зареєстрований на іспит 14.11.2022. Зважаючи на викладені 
обставини, запропонувала задовольнити звернення Гапонюка В. В. та надати 
доступ до повторної реєстрації.

Мирончук О. Я. запитав, чи робив Гапонюк В В. спробу скласти іспит 
повторно.

Мазур Н. В. зазначила, що Гапонюк В В. такої спроби не робив.
Мирончук О. Я. запропонував підтримати пропозицію Мазур Н. В. 

задовольнити звернення Гапонюка В. В. та надати доступ йому до повторної 
реєстрації.

Пропозицію задовольнити звернення Гапонюка В. В. та надати доступ 
до повторної реєстрації поставлено на голосування.

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

«за» ‒ 9;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

ІІІ. УХВАЛИЛИ: Задовольнити звернення Гапонюка В. В. та надати 
доступ до повторної реєстрації.

Мозгунов В. В. доручив Члену Комісії Данилюку І. Г. проконтролювати 
наявність технічних можливостей для повторного складання іспиту 
Мулявком Д. О. та Гапонюком В. В.

ІV. Різне: 
Мозгунов В. В. звернув увагу Членів Комісії на своєчасне виконання всіх 

документів у системі АСКОД.
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Завершення засідання: 14:39

Голова засідання – 
Голова Комісії Володимир МОЗГУНОВ

Секретар засідання –
Член Комісії      Ольга НОВІКОВА
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Додаток 1
до протоколу засідання
Національної комісії
зі стандартів державної мови
від «01» грудня 2022 року № 120

ВИСНОВОК
щодо оцінювання результатів службової діяльності у 2022 році

державного службовця,
який займає посаду державної служби категорії «Б»,

 призначення на посаду та звільнення з посади якого здійснює 
Національна комісія зі стандартів державної мови

Власне ім’я та прізвище 
державного службовця Найменування посади Оцінка (негативна, 

позитивна, відмінна)

Лариса Ящук
Заступник керівника апарату 

Національної комісії
зі стандартів державної мови

відмінна


