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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 129
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                                          30 грудня 2022 року

                                                                                       Початок засідання: 16:15
Присутні:
Т. в. о. Голови Комісії:
Члени Комісії:

Т. в. о. керівника апарату:
Завідувач сектору 
організаційного 
забезпечення, контролю та 
аналізу діяльності Апарату 
Комісії:
Завідувач сектору 
юридичного забезпечення:
Головний спеціаліст з питань 
запобігання  та виявлення 
корупції:
Завідувач сектору 
інформаційних технологій та 
цифрової трансформації:

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

8.  Біленька Ірина Миколаївна

9. Чернушич Андрій Миколайович

10.Сагайдак Наталія Вікторівна

11. Дідух Максим Сергійович

Порядок денний:
1. Про результати доопрацювання рішення Національної комісії зі 

стандартів державної мови від 18 листопада 2022 року № 371 «Про 
затвердження Порядку роботи зі зверненнями громадян та особистого 
прийому громадян у Національній комісії зі стандартів державної мови».

2. Про розгляд кандидатури Левченко Тетяни Миколаївни до складу 
колегії Національної комісії зі стандартів державної мови.
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3. Про співпрацю Національної комісії зі стандартів державної мови з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕ НОВО» до 31 січня 2023 
року.

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання.

ВИСТУПИЛИ:
Мирончук О. Я. 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»;
Чернобров Ю. А. – «за».

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

Мирончук О. Я. запропонував затвердити такий порядок денний 
засідання:

1. Про результати доопрацювання рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 18 листопада 2022 року № 371 «Про 
затвердження Порядку роботи зі зверненнями громадян та особистого 
прийому громадян у Національній комісії зі стандартів державної мови».

2. Про розгляд кандидатури Левченко Тетяни Миколаївни до складу 
колегії Національної комісії зі стандартів державної мови.

3. Про співпрацю Національної комісії зі стандартів державної мови з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕ НОВО» до 31 січня 2023 
року.

Пропозицію затвердити порядок денний 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»;
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Чернобров Ю. А. – «за».
«за» ‒ 6;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

        УХВАЛИЛИ: Розпочати засідання й затвердити такий порядок денний:
1. Про результати доопрацювання рішення Національної комісії зі 

стандартів державної мови від 18 листопада 2022 року № 371 «Про 
затвердження Порядку роботи зі зверненнями громадян та особистого 
прийому громадян у Національній комісії зі стандартів державної мови».

2. Про розгляд кандидатури Левченко Тетяни Миколаївни до складу 
колегії Національної комісії зі стандартів державної мови.

3. Про співпрацю Національної комісії зі стандартів державної мови з 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕ НОВО» до 31 січня 2023 
року.

I. СЛУХАЛИ: Про результати доопрацювання рішення Національної 
комісії зі стандартів державної мови від 18 листопада 2022 року № 371 «Про 
затвердження Порядку роботи зі зверненнями громадян та особистого 
прийому громадян у Національній комісії зі стандартів державної мови».

І. ВИСТУПИЛИ:
Мирончук О. Я., Чернушич А. М. поінформували про доопрацювання 

рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 18 листопада 
2022 року № 371 «Про затвердження Порядку роботи зі зверненнями 
громадян та особистого прийому громадян у Національній комісії зі 
стандартів державної мови» з урахуванням зауважень Міністерства юстиції 
України. 

Мирончук О. Я. запропонував схвалити доопрацьований текст рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови від 18 листопада 2022 року 
№ 371 «Про затвердження Порядку роботи зі зверненнями громадян та 
особистого прийому громадян у Національній комісії зі стандартів державної 
мови».

Пропозицію схвалити доопрацьований текст рішення Національної 
комісії зі стандартів державної мови від 18 листопада 2022 року № 371 
«Про затвердження Порядку роботи зі зверненнями громадян та 
особистого прийому громадян у Національній комісії зі стандартів 
державної мови» поставлено на голосування.

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

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

І. УХВАЛИЛИ: Схвалити доопрацьований текст рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови від 18 листопада 2022 року 
№ 371 «Про затвердження Порядку роботи зі зверненнями громадян та 
особистого прийому громадян у Національній комісії зі стандартів державної 
мови», що додається.

II. СЛУХАЛИ: Про розгляд кандидатури Левченко Тетяни 
Миколаївни до складу колегії Національної комісії зі стандартів державної 
мови.

II. ВИСТУПИЛИ:
Сагайдак Н. В. надала роз’яснення щодо поняття конфлікту інтересів 

та щодо можливості схвалити кандидатуру Левченко Тетяни Миколаївни, яка 
є екзаменатором Національної комісії зі стандартів державної мови, до 
складу колегії Національної комісії зі стандартів державної мови.

Мирончук О. Я. запропонував схвалити кандидатуру Левченко Тетяни 
Миколаївни до складу колегії Національної комісії зі стандартів державної 
мови.

Пропозицію схвалити кандидатуру Левченко Тетяни Миколаївни до 
складу колегії Національної комісії зі стандартів державної мови 
поставлено на голосування.

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

«за» ‒ 6;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.
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ІІ. УХВАЛИЛИ: Схвалити кандидатуру Левченко Тетяни Миколаївни 
до складу колегії Національної комісії зі стандартів державної мови. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про співпрацю Національної комісії зі стандартів 
державної мови з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕ НОВО» 
до 31 січня 2023 року.

ІІІ. ВИСТУПИЛИ:
Ковтунець О. С., Мирончук О. Я., Мазурик Д. М., Ящук Л. П. взяли 

участь в обговоренні питання про співпрацю Національної комісії зі 
стандартів державної мови з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«ДЕ НОВО».

Мирончук О. Я. вніс пропозицію з метою забезпечення належної 
роботи Національної комісії зі стандартів державної мови на період 
переміщення системи «АСКОД» дати доручення державним службовцям 
Апарату Комісії:

1. Проаналізувати документи, які перебувають на виконанні з 
контрольним терміном до 15 січня 2023 року, виконати їх або зберегти 
альтернативну копію.

2. Поінформувати центральні органи виконавчої влади про те, що у 
зв’язку з проведенням технічних робіт щодо перенесення інформаційно-
комунікаційних систем Національної комісії зі стандартів державної мови, 
зокрема системи електронного документообігу «АСКОД», можливі технічні 
несправності в її роботі з 01 до 31 січня 2023 року. Комунікація буде 
здійснюватися офіційною електронною поштою.

Пропозиції поставлено на голосування.

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

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

Ковтунець О. С. запропонувала направити пропозицію Товариству з 
обмеженою відповідальністю «ДЕ НОВО» про архівування всіх 
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інформаційно-комунікаційних систем Національної комісії зі стандартів 
державної мови та збереження їх упродовж січня 2023 року.

Пропозицію направити пропозицію Товариству з обмеженою 
відповідальністю «ДЕ НОВО» про архівування всіх інформаційно-
комунікаційних систем Національної комісії зі стандартів державної мови 
та збереження їх упродовж січня 2023 року поставлено на голосування.

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

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

ІІІ. УХВАЛИЛИ:
1. Дати доручення державним службовцям Апарату Комісії:

проаналізувати документи, які перебувають на виконанні з контрольним 
терміном до 15 січня 2023 року, виконати їх або зберегти альтернативну 
копію;

поінформувати центральні органи виконавчої влади про те, що у зв’язку 
з проведенням технічних робіт щодо перенесення інформаційно-
комунікаційних систем Національної комісії зі стандартів державної мови, 
зокрема системи електронного документообігу «АСКОД», можливі технічні 
несправності в її роботі з 01 до 31 січня 2023 року

поінформувати центральні органи виконавчої влади про комунікацію з 
Комісією за допомогою офіційної електронної пошти.

2. Направити пропозицію Товариству з обмеженою відповідальністю 
«ДЕ НОВО» про архівування всіх інформаційно-комунікаційних систем 
Національної комісії зі стандартів державної мови та збереження їх упродовж 
січня 2023 року.

Завершення засідання: 17:10
Голова засідання – 
Т. в. о. Голови Комісії Олександр МИРОНЧУК

Т. в. о. секретаря засідання –
Член Комісії      Юлія ЧЕРНОБРОВ


