
ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000CC5F3400AEC0A000 
Підписант Мозгунов Володимир Володимирович
Дійсний з 15.02.2022 0:00:00 по 14.02.2024 23:59:59

НКСДМ

Н4ВВ>ВВV2:zOО
1.3-1.9/773-22 від 21.12.2022

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 124
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                                          20 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:
головний спеціаліст з питань 
запобігання  та виявлення 
корупції:

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. Чернобров Юлія Анатоліївна
9.  Ящук Лариса Петрівна

10. Біленька Ірина Миколаївна

11. Сагайдак Наталія Вікторівна

Порядок денний:
1. Про встановлення результатів іспиту на рівень володіння державною 

мовою, визначення рівня володіння державною мовою та видачу державних 
сертифікатів про рівень володіння державною мовою (для виконання 
службових обов’язків).

2. Про встановлення результатів іспиту на рівень володіння державною 
мовою, визначення рівня володіння державною мовою та видачу державних 
сертифікатів про рівень володіння державною мовою (для набуття 
громадянства).



2

3. Про відмову у видачі державних сертифікатів про рівень володіння 
державною мовою (для виконання службових обов’язків).

4. Про внесення змін до рішень Національної комісії зі стандартів 
державної мови.

5. Про результати розгляду скарги.
6. Про результати розгляду скарг.
7. Про схвалення Плану роботи Національної комісії зі стандартів 

державної мови на 2023 рік.
8. Різне.

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»;
Чернобров Ю. А. – «за».

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

Мозгунов В. В. запропонував доручити Членові Комісії Чернобров Ю. А. 
виконувати функції секретаря засідань Комісії на період відпустки Члена 
Комісії Новікової О. О. 

Пропозицію доручити Членові Комісії Чернобров Ю. А. виконувати 
функції секретаря засідань Комісії поставлено на голосування.

Голосували:
Данилюк І. Г. – «за»;
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «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» ‒ 8;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

Мозгунов В. В. запропонував розгляд 1 і 2 питання перенести у зв’язку з 
технічними обставинами та затвердити такий порядок денний засідання:

1. Про відмову у видачі державних сертифікатів про рівень володіння 
державною мовою (для виконання службових обов’язків).

2. Про внесення змін до рішень Національної комісії зі стандартів 
державної мови.

3. Про результати розгляду скарги (повторно).
4. Про результати розгляду скарг (відмова).
5. Про схвалення Плану роботи Національної комісії зі стандартів 

державної мови на 2023 рік.
6. 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»;
Чернобров Ю. А. – «за».

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

        УХВАЛИЛИ: 
1. Розпочати засідання.
2. Доручити Членові Комісії Чернобров Ю. А. виконувати функції 

секретаря засідань Комісії на період відпустки Члена Комісії 
Новікової О. О. 

3. Затвердити такий порядок денний:
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1. Про відмову у видачі державних сертифікатів про рівень володіння 
державною мовою (для виконання службових обов’язків).

2. Про внесення змін до рішень Національної комісії зі стандартів державної 
мови.

3. Про результати розгляду скарги.
4. Про результати розгляду скарг.
5. Про схвалення Плану роботи Національної комісії зі стандартів державної 

мови на 2023 рік.
6. Різне.

I. СЛУХАЛИ: Про відмову у видачі державних сертифікатів про рівень 
володіння державною мовою (для виконання службових обов’язків).

І. ВИСТУПИЛИ:
Данилюк І. Г. представив проєкт рішення «Про відмову у видачі 

державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою»:
«Відповідно до частин шостої та десятої статті 48 Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної», Порядку 
проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409 (зі 
змінами), Порядку перевірки рівня володіння державною мовою, єдиних 
вимог до процедури проведення іспитів та критеріїв оцінювання, 
затверджених рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 
13 травня 2021 року № 20, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
08 липня 2021 року за № 897/36519 (зі змінами), Положення про іспитові 
комісії, затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів державної 
мови від 06 травня 2021 року № 17, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 18 червня 2021 року за № 820/36442, у зв’язку з неможливістю 
встановити результати іспиту на рівень володіння державною мовою та 
визначити рівень володіння державною мовою на підставі підсумкового 
електронного протоколу перевірки за 14 грудня 2022 року, діючи в умовах 
введеного в Україні воєнного стану, Національна комісія зі стандартів 
державної мови на засіданні (протокол № 124 від 20 грудня 2022 року) 
вирішила:

1. Відмовити у видачі державних сертифікатів про рівень володіння 
державною мовою особам, які зобов’язані володіти державною мовою та 
застосовувати її під час виконання службових обов’язків, відповідно до списку 
згідно з додатком і допустити їх до складання іспиту на рівень володіння 
державною мовою.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Національної комісії зі стандартів державної мови Данилюка І. Г.».
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Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про відмову у видачі державних 
сертифікатів про рівень володіння державною мовою» 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»;
Чернобров Ю. А. – «за».

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

І. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про відмову у видачі державних 
сертифікатів про рівень володіння державною мовою».

II. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень Національної комісії зі ста
ндартів державної мови.

II. ВИСТУПИЛИ:
Данилюк І. Г. представив проєкт рішення «Про внесення змін до рішень 

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 громадян та надані ними підтверджувальні 
документи, діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, Національна 
комісія зі стандартів державної мови на засіданні (протокол № 124 від «20» 
грудня 2022 року) вирішила:

1. У п. 446 Додатка 1 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 06.12.2022 року № 387 слова «Паламарчук Наталія 
Олексіївна» замінити на «Дерев’янко Наталія Олексіївна»;

у п. 288 Додатка 5 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 06.12.2022 року № 387 слова «Паламарчук Наталія 
Олексіївна» замінити на «Дерев’янко Наталія Олексіївна».

2. У п. 85 Додатка 1 до рішення Національної комісії зі стандартів 



6

державної мови від 04.11.2022 року № 350 слова «Любий Тетяна Михайлівна» 
замінити на «Любий-Богуцька Тетяна Михайлівна»;

у п. 64 Додатка 4 до рішення Національної комісії зі стандартів державної 
мови від 04.11.2022 року № 350 слова «Любий Тетяна Михайлівна» замінити 
на «Любий-Богуцька Тетяна Михайлівна».

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 такі зміни:

згенерувати на заміну державного сертифіката про рівень володіння 
державною мовою серія УМД 00149849 від 06.12.2022 на ім’я «Паламарчук 
Наталія Олексіївна» державний сертифікат про рівень володіння державною 
мовою на ім’я «Дерев’янко Наталія Олексіївна».

згенерувати на заміну державного сертифіката про рівень володіння 
державною мовою серія УМД 00146477 від 04.11.2022 на ім’я «Любий Тетяна 
Михайлівна» державний сертифікат про рівень володіння державною мовою 
на ім’я «Любий-Богуцька Тетяна Михайлівна».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Національної комісії зі стандартів державної мови Данилюка І. Г.».

Пропозицію схвалити проєкт рішення  «Про внесення змін до рішень 
Національної комісії 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»;
Чернобров Ю. А. – «за».

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

ІІ. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про внесення змін до рішень 
Національної комісії зі стандартів державної мови».
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ІІІ. СЛУХАЛИ: Про результати розгляду скарги (повторно).

ІІІ. ВИСТУПИЛИ:
Мазур Н. В. представила проєкт рішення «Про результати розгляду 

скарги»:
«Відповідно до частин першої та четвертої статті 47 Закону України 

«Про забезпечення функціонування української мови як державної», пунктів 7 
і 12 Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 
2019 року № 911, та Порядку оскарження результатів іспиту на рівень 
володіння державною мовою та розгляду скарг, затвердженого рішенням 
Національної комісії зі стандартів державної мови від 27 травня 2021 року 
№ 24, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 липня 2021 року за 
№ 933/36555 (зі змінами), розглянувши скаргу щодо результатів іспиту на 
рівень володіння державною мовою та щодо порушення процедури 
проведення іспиту на рівень володіння державною мовою, що могло вплинути 
на об’єктивність результатів іспиту на рівень володіння державною мовою, 
діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, Національна комісія зі 
стандартів державної мови на засіданні (протокол № 124 від 20 грудня 
2022 року) вирішила:

1. Задовольнити скаргу щодо результатів іспиту на рівень володіння 
державною мовою та щодо порушення процедури проведення іспиту на рівень 
володіння державною мовою, що могло вплинути на об’єктивність результатів 
іспиту на рівень володіння державною мовою, Губерненко Наталії 
Володимирівни, яка зобов’язана володіти державною мовою та застосовувати 
її під час виконання службових обов’язків, і допустити її до повторного 
складання іспиту на рівень володіння державною мовою. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Національної комісії зі стандартів державної мови Мазур Н. В.»

Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про результати розгляду скарги» 
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»;
Чернобров Ю. А. – «за».

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

ІІІ.УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про результати розгляду скарги».

ІV. СЛУХАЛИ: Про результати розгляду скарг.

ІV. ВИСТУПИЛИ:
Мазур Н В. представила проєкт рішення «Про результати розгляду 

скарг»:
«Відповідно до частин першої та четвертої статті 47 Закону України 

«Про забезпечення функціонування української мови як державної», пунктів 7 
і 12 Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 
2019 року № 911, та Порядку оскарження результатів іспиту на рівень 
володіння державною мовою та розгляду скарг, затвердженого рішенням 
Національної комісії зі стандартів державної мови від 27 травня 2021 року 
№ 24, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 липня 2021 року за 
№ 933/36555 (зі змінами), розглянувши скарги щодо результатів іспиту на 
рівень володіння державною мовою, діючи в умовах введеного в Україні 
воєнного стану, Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні 
(протокол №124 від 20 грудня 2022 року) вирішила:

1. Відмовити в задоволенні скарг щодо результатів іспиту на рівень 
володіння державною мовою (результат, визначений раніше, залишається 
незмінним) Атаманенку Андрієві Володимировичу і Дмитрієвій Олександрі 
Дмитрівні, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під 
час виконання службових обов’язків.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Національної комісії зі стандартів державної мови Мазур Н. В.».

Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про результати розгляду скарги» 
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»;
Чернобров Ю. А. – «за».

«за» ‒ 8;



9

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

ІV.УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про результати розгляду скарг».

V. СЛУХАЛИ: Про схвалення Плану роботи Національної комісії зі 
стандартів державної мови на 2023 рік.

V. ВИСТУПИЛИ: 
Мирончук О. Я. подав пропозиції технічних виправлень до Плану 

роботи Національної комісії зі стандартів державної мови на 2023 рік.
Мозгунов В. В. запропонував схвалити План роботи Національної комісії 

зі стандартів державної мови на 2023 рік і подати його на затвердження 
Міністрові освіти і науки України.

Пропозицію схвалити План роботи Національної комісії зі стандартів 
державної мови на 2023 рік 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»;
Чернобров Ю. А. – «за».

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

V.УХВАЛИЛИ: Схвалити План роботи Національної комісії зі 
стандартів державної мови на 2023 рік.

VІ. СЛУХАЛИ: Різне.
VІ. ВИСТУПИЛИ:
Сагайдак Н. В. доповіла про виконання Антикорупційної програми 

Національної комісії зі стандартів державної мови на 2021–2023 роки за ІІ 
півріччя 2021 року.
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Мозгунов В. В. представив проєкт рішення «Про затвердження Звіту з 
Антикорупційної програми Національної комісії зі стандартів державної мови 
на 2021–2023 роки за ІІ півріччя 2021 року»:

«Відповідно до Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про 
запобігання корупції», абзацу першого пункту 5 Положення про Національну 
комісію зі стандартів державної мови, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.11.2019 № 911 та з метою подальшого вдосконалення 
ефективності заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Національній 
комісії зі стандартів державної мови, діючи в умовах введеного в Україні 
воєнного стану Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні 
(протокол № 124 від 20 грудня 2022 року) вирішила:

1. Затвердити Звіт з Антикорупційної програми Національної комісії зі 
стандартів державної мови на 2021–2023 роки за ІІ півріччя 2021 року згідно з 
додатками.

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

Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про затвердження Звіту з 
Антикорупційної програми Національної комісії зі стандартів державної 
мови на 2021–2023 роки за ІІ півріччя 2021 року» 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»;
Чернобров Ю. А. – «за».

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

Мазур Н. В. поінформувала про звернення громадянина Бацяна А. А. до 
Національної комісії зі стандартів державної мови, запропонувала Членам 
Комісії переглянути монолог, взяти інформацію до уваги та ухвалити рішення 
щодо звернення на наступному засіданні. 
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VІ. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про затвердження Звіту з 
Антикорупційної програми Національної комісії зі стандартів державної мови 
на 2021–2023 роки за ІІ півріччя 2021 року».

Завершення засідання: 15:30

Голова засідання – 
Голова Комісії Володимир МОЗГУНОВ

Т. в. о. секретаря засідання –
Член Комісії      Юлія ЧЕРНОБРОВ
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Додаток
до протоколу засідання 
Національної комісії
зі стандартів державної мови
від «20» грудня 2022 року № 124

Список осіб,
які зобов’язані володіти державною мовою 

та застосовувати її під час виконання службових обов’язків 
і яким відмовлено у видачі державних сертифікатів 

про рівень володіння державною мовою 

1. Задояний Дмитро Олександрович
2. Іванова Наталія Володимирівна
3. Тимченко Іван Сергійович
4. Форостенко Анна Олегівна

Голова Національної комісії
зі стандартів державної мови      Володимир МОЗГУНОВ


