
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ
ЗI СТАНДАРТIВ ДЕРЖАВНОi МОВИ

протокол ЛЪ 82

Голова KoMicii:
Члени KoMiciT:

ЧеРГОВе ЗаСiдання НацiональноТ KoMicii зi стандартiв державноi мови

м. Киiв 21 грулня 202l року

Початок засiдання: 13.45
Присутнi:

l. !емська Орися Мар'янiвна
2. Щанилюк Iлля фигорович
3. Мазур Наталiя Василiвна
4. Мазурик .Щанута Володимирiвна
5. Мозryнов Володимир Володимирович
6. Чернобров Юлiя АнатолiТвна
7. Шевчук-Клюжева Ольга Василiвна

Керiвниця Апарату:
Заступниця керiвницi
Апарату:

8. Журба Катерина Валерiiвна

9. Щiтка Любов ,Щмитрiвна

Порядок денний:
1. Про реалiзацiю частини десятоi cTaTTi 48 Закону Украiни <Про

забезпечення функцiонування украiнськоi мови як державноi>.
2. Про розгJIяд скарг щодо резупьтатiв iспиry на piBeHb володiння

державною мовою.
3. Про Внесення змiн до деяких рiшень Нацiональноi KoMiciI зi стандартiв

державноТ мови.

I. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засiдання

I. ВисТУПИЛИ:
Щемська О. М. запропонувала затвердити такий порядок денний засiдання:

1. Про реалiзацiю частини десятоI cTaTTi 48 Закону Украiни пПро
забезпечення функцiонування украТнськоi мови як державноi>>.

2. Про роЗгJIяд скарг щодо результатiв iспиту на piBeHb володiння
державною мовою.

3. Про внесення змiн до деяких рiшень НацiональноТ KoMioii зi стандартiв
державноi мови.



Пропозuцiю
2олосування.

заmверdumu поряdок dеннuй засidання посmавлено на

Голосували:
{емська О. М. - ((за));

Щанилюк I. Г. - ((зD);

Мазур Н. В. - ((за));

Мазурик Л. В. - ((за));

Мозгунов В. В. - (за);
Чернобров Ю. А. - <за>;

Шевчук-Клюжева О. В. - ((за)).

<<за>> - 7;
(проти)) - немас;
(утрималися) - немас.
Рiшення ухвалене одноголосно.

I. УХВАЛИЛИ Затвердити такий порядок денний засiдання:
1. Про реалiзацiю частини десятоТ cTaTTi 48 Закону Украiни <Про

забезпечення функцiонування украТнськоi мови як державноТ>>.
2. Про розгляд скарг щодо результатiв iспиту на piBeHb володiння

державною мовою.
3. Про внесення змiн до деяких рiшень НацiональноТ KoMiciT зi стандартiв

державноТ мови.

П. СЛУХАЛИ: Про реалiзацiю частини десятоi cTaTTi 48 Закону Украiни
<Про забезпечення функцiонування украiнськоi мови як державноi).

Il. ВИСТУПИЛИ:
Щемська О. М. запропонувала схвалити про€кт рiшення <Про встановлення

РеЗУЛЬТаТiв iспиту на piBeHb володiння державною мовою, визначення рiвня
володiння дер}кавною MoBoIo та видачу (вiдмову у видачi) державних
СеРТИфiкатiв про piBeHb володiння державною мовою)) на пiдставi пiдсумкових
електронних протоколiв перевiрки за |6,17 грудня 2021 року.

Пропозutlitо схвалu.п,lLt про€l{lп рiuленrLя кПро всmановлення резульmаmiв
iспumу на piBeHb волоdiння dерасавною д4овою, вuзначення рiвня волоdiння
dержавноlо лчlовою mа вudачу (BidMoBy у вudачi) dерэюавнuх серmuфiкаmiв про
piBeHb воло diння d ержавною л4о вою )) п.о с t1l,a.BJl ено н а z()л о су вання.

Голосували:
Щемська О. М. - ((за));

Щанилюк I. Г. - ((за));

Мазур Н. В. - ((за));

N4азурик Д. В. - (за));

Мозгунов В. В. - (утримався>;



Чернобров Ю. А. - <утрималась>;
Шевчук-Клюжева О. В. - ((за)).

(зa) - 5;
(проти) - немае;
(утрималися>> -2.
Рiшення ухвалене бiльшiстю голосiв.

ЩеМСька О. М. запропонувала схвалити проект рiшення <Про встановлення
РеЗУЛЬТаТiв iспиry на piBeHb володiння державною мовою, визначення рiвня
володiння державною мовою та видачу (вiдмову у видачi) державних
СеРТИфiкатiв про piBeHb володiння державною мовою) на пiдставi пiдсумкових
електронних протоколiв перевiрки за 08 - 09 грудня, 1 5 - 1 б грулня 2021 року.

Пропозuцiю схвалumu про€кm рiu,tення кПро всmановленllя резульmаmiв

Серmuфiкаmiв про piBeHb волоdiння dерсtсавною JиовоюD посmавлено на
zолосування.

Голосували:
,Щемська О. М. - (зa>);

,Щанилюк I. Г. - (зa>);

Мазур Н. В. - ((зD);

Мазурик Д. В. - (за));

iспumу на piBeHb волоdiння dерэюавною мовою, вuзначення рiвня волоdiння
dерэtсавною Jиовою mа вudачу (BidMoBy у вudачi) dерuсавнuх серmuфiкаmiв про
piBeHb волоdiння dерэrcавною мовоюD посmавлено на zолосування.

Голосували:
Щемська О. М. - ((за);

.Щанилюк I. Г. - ((зD);

Мазур Н. В. - ((за);

Мазурик Д. В. - ((зD);

Мозryнов В. В. - (за);
Чернобров Ю. А. - <за>;

Шевчук-Клюжева О. В. - ((за)).

<<за>> - 7;
(проти)) - немае;
(утрималися>> * немае.

Рiшенl-tя ухвалене одноголосно.

Щемська О. М. запропонувала схвалити проскт рiшення кПро вiдмову у
ВИДачi Державних сертифiкатiв про piBeHb володiння державною мовою) у
зв'язку з неможливiстю встановити результати iспиту на piBeHb володiння
державноIо мовою та визначити piBeHb володiння державноIо мовою.

Пропозuцiю схвалumu про€кm рiuлення кПро BidMoBy у вudачi dержавнuх

Мозгунов В. В. - (за);



Чернобров Ю. А. - <<за>>;

Шевчук-Клюжева О. В. - (за).
(за) - 7;
(проти) - немае;
(утрималися)) - немае.
Рiшення ухвалене одноголосно.

II. УхВАЛИЛИ:
1. УХвалити рiшення кПро встановлення результатiв iспиту на piBeHb

ВОлодiння державною мовою, визначення рiвня володiння державною мовою та
ВИДаЧУ (вiдмову у видачi) державних сертифiкатiв про piBeHb володiння
державною мовою> (рiшення JtГч 356).

2. УХВалити рiшення <Про встановлення результатiв iспиту на piBeHb
ВОЛОДiння державною мовою, визначення рiвня володiння державною мовою та
ВИДаЧУ (вiдмову у видачi) державних сертифiкатiв про piBeHb володiння
державною мовою> (рiшення J\Ъ 357).

3. Ухвалити рiшення <Про вiдмову у видачi державних сертифiкатiв про
piBeHb володiння державною мовою> (рiшення Jф 35S).

III. СЛУХАЛИ: Про розгляд скарг щодо результатiв iспиту на piBeHb
володiцня державною мовою.

III. ВИСТУПИЛИ:
IVlОЗГУнОв В. В., Чернобров [О. А. поiн(lормували про резуJlьтати розгляду

скарг.

Щемська О. М. запропонувала схвалити про€кт рiшення <I-Ipo результати
РОЗГJIЯДУ скарц переl,Jlяi] та BcTaFIot]JleI-{I{rI резуJrь],zrгiв iспиту на piBel-tb волlсl21iгlгlя

ДеР}КаВнОЮ MoBorO, ви:]наLIеt-tItяl рiвня волоlliгl1-1я держzlвI-Iок) MoBoro та виl(аlLIу

дер}кавноГо серти(Рiката про pi вень вололiнLlя дер)кав}Iою MoBoIo)).

ПРОПОЗъttlitо схвалumu про€к1,11 р|шtеrtrtя кПро рс,]v.пьпlчпllt po,tzll;Ldy gp6117;;1,

ПеРеелЯс) mа Bcl1,lalloBJl.ellllrl резу.пlrt1,;аtltiв ic,пurtly t-La picleHb clclл,oditLttst r)ep,ltc,aBttoKl
],tOBOlo, BLtЗl-La,llel|Hlt 1эiсзнлt Bclt.odiHHsL depэrc,ctBHOlO д4овок) mсI. rзuс)аr.L)l с)ер,эtсасзноео
Сеllmuфiкап'tа п,р() 1эiBettb волоditчtsL с)ерэtс:авrtоtсl л4.о(]оlо) посm.авлеllо на
Zолосуваllня.

Голосували:
!емська О. М. - ((за));

Щанилюк I. Г. - ((за));

Мазур Н. В. - ((за));

Мазурик Д. В. - ((за));

IVIозгунов В. В. - ((за));

Чернобров Ю. А. - <<за>;

Шевчук-Клюжева О. В. - (утрималась)).
<за> - 6,



((проти)) - немае;
(утрималися) - 1.

Рiшення ухвалене бiльшiстю голосiв.

ЩеМСька О. М. запропонувала схвалити проект рiшення кГIро резуJIьтати
розгJlяl(у окарг)), яким задовольнити скарги щодо результатiв iспиту на piBeHb
ВОЛОдiння дерх(авною мовою та щодо порушеFIня процедури проведення iспиту
на piBeHb володiння державно[о мовою, що могло вплинути на об'ективнiсть
РеЗУЛЬТаТiв iспиту на piBeHb володiння дер)кавною мовою, осiб, якi зобов'язанi
вОлодiти державною мовою та застосовувати iT пiд LIac виконання службових
Обов'язкiв, i допустити rx до повторного складання iспиту на piBeHb володiння
державною мовою.

Пропозъttliю схвалuпхu про€кпl, рituеrпя к[lро pc\,rtbm(tilIll роз?ляdу cl<cl1l:>
п,ос l11 авл,еl to lla Zолосува 1-1л-lя,

Голосували:
Щемська О. М. - (за);
ЩанилюкI.Г-((за));
Мазур Н. В. - (за);
Мазурик Д. В. - (зa>);

Мозryнов В. В. - ((за);

Чернобров Ю. А. - <<за>>;

Шевчук-Клюжева О. В. - ((за)).

<<за>> - J;
((проти)) - немас;
(утрималися)) - немас.
Рiшення ухвалене одноголосно.

Щемська О. М. запропонувала схвалити проскт рiшення <Про результати
розIтrялу скарг)), яким вiдмовити в задоволеннi скарг щодо результатiв iспиту на
piBeHb володiння державною мовою (результаъ визначений ранiше, залишаеться
незмiнним) особам, якi зобов'язанi володiти державною мовою та застосовувати
ii пiд час виконання службових обов'язкiв.

ПРОПОзuтliкl схвсtлъtпllt проекm pitrlеllrL;L KIIslcl разVJlIэt1,10п,lLt роз;|.пяLd1l g116717,,,

по с l11. авл ен о на. Zол,о сvва н l-t rL.

Голосували:

Щемська О. М. - (за);
.Щанилюк I. Г. - ((за);

N4азур Н. В. - ((за));

I\{азурик Д. В. - ((за);

Мозгунов В. В. - ((за));

Чернобров Ю. А. - <<за>>;

Шевчук-Клюжева О. В. - ((за)).

<за> - 7;



(проти) - немае;
(утрималися)) - немае.
Рiшення ухвалене одноголосно.

III. УхВАЛИЛИ:
l. Ухвалити рiшення <про результати розгляду скарц перегляд та

ВСТаНОВЛення результатiв iспиту на piBeHb володiння державною мовою,

(рiшення ЛЪ 359).

розгляду скарг) (рiшенгrя JtГл 3б0).

розгляду скарг)) (рiшення NЬ Зб l).

ВИЗНаЧеНня рiвня володiння державI]ою мовою та видачу держаtsного сертифiката
про piBeHb володiння державною мовою)

2. Ухвалити рiшення <l1po результати
З. Ухвалити рiшенняt <Про результаl.и

Ш. СЛУХАЛИ: Про внесення змiн до деяких рiшенъ Нацiональноi KoMiciT зi
стандартiв державноi мови.

IV. ВисТУПИЛИ:
ЩеМСька О. М. запропонувала схвалити проект рiшення <Про внесення змiн

до деяких рiшень Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв дер}кавноТ мови>>.

ПрОпозъtцiю схвалъtпlLt п.poet{lll рituення <llpo вl-tесення зпt.itl do Dеякttх рiъtLеtль
НаЦiОнально|кол,tiсii'зi спlанdарmiв dерэtсавrtоl'лlовъtD п,оспlавлеlк) llcl zoлocyлaltllrL,

Голосували:
Щемська О. М. - ((за));

!анилюк I. Г. - ((за>;

Мазур Н. В. - ((за);

Мазурик Д. В. - ((зD);

Мозгунов В. В. - ((за));

Чернобров Ю. А. - <за>;

Шевчук-Клюжева О. В. - ((за)).

<<за>> - 7;
(проти)) - немас;
(утрималися>> - немас.
Рiшення ухвалене одноголосно.

lV. УХВАЛИЛИ: Схвалити рiшення <Про вFIесення змiн до деяких рiшень
Нацiоr-rальrrоI KoMiciT зi сl,андартiв державноТ мови>> (рiшення J\Ф З62).

Голова засiдання -
голова koMicii ,Щемська О. М.

Секретар засiдання -
член KoMiciT Чернобров Ю. А.


