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НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ

СТАНДАРТIВ ДЕРЖАВНОi МОВИ

протокол Nь 81
r НацiональноТ KoMiciT зi стандартiв державноТ мови

17 грудня 202| року

Початок засiдання: 1 3.45

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

8. Журба Катерина ВалерiТвна

9. Щiтка Любов Щмитрiвна

чергове засiдання

м. КиIв

Присутнi:
Голова KoMiciT:
Члени KoMiciT:

Керiвниця Апарату:
Заступниця керiвницi
Апарату:

Порядок денний:
1. Про реалiзацiю частини десятоТ cTaTTi 48 Закону Украiни uПро

забезпечення функцiонування украiнськоТ мови як державноi>>.
2. ПРО роЗгJIяд скарг щодо результатiв iспиry на piBeHb володiння

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

державноi 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 УкраТни <Про
забезпечення функцiонування украiнськоi мови як державноТ>.

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

'. 
Ппо_ внесення змiн до деяких рiшень Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв

державноl мови.



ПРОПОЗuцiю заmверdumu поряdок dеннuй засidання посmавлено l|a
zолосування,

Голосували:
.Щемська О. М. - (зa>;

,Щанилюк I. Г. - (за);
Мазур Н. В. - ((за);

Мазурик Д. В. - ((зD);

Мозryнов В. В. - (зa>);

Чернобров IO. А. - <за>;

Шевчук-Клюжева О. В. - ((за)).

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

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

забезпечення функцiонування yKpaTHcbKoi мови як державноi>.
2. Про розгJIяд скарг щодо результатiв iспиту на piBeHb володiння

державною мовою.
З. Про внесення змiн до деяких рiшень Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв

державноТ мови.

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

lI. ВИСТУПИЛИ:
Щемська О. М. запропонувала схвалити проект рiшення <Про встановлення

реЗУЛЬТатiв iспиту на piBeHb володiння державноIо мовою, визначення рiвня
володiння державною мовою та видачу (вiдмову у видачi) державних
Сертифiкатiв про piBeHb володiння державною мовою)) на пiдставi пiдсумкових
електронних протоколiв перевiрки за02,03, 1З, |4 та 15 грудня 2021, року.

Пропозttъliкl схвалt/,п,lLt про€кm piu,Lettllя оПро всmановлеrtllя резульmапоiв
iспumу на piBeHb волоdiння dерэtсавною л4овою, вuзначення рiвня волоdiння
dержавною л4овою mа вudачу (вidллову у вudачi) dержавнuх серmuфiкапliв про
р iB ень волоdiння d ерэtсавною л4о вою D п.о с l11 а вл е t1o l la ?оло су Ball t l rL.

Голосували:
[емська О. М. - ((за);

Щанилюк I. Г. * ((за));

Мазур Н. В. - (за);
N'Iазурик Л. В. - (за));

Мозгунов В. В. - (за>;



Чернобров Ю. А. - <за>;

Шевчук-Клюжева О. В. - ((за)).

(заD - 7;
(проти) - немае;
(утрималися)) - немае.
Рiшення ухвалене одноголосно.

.ЩеМСЬКа О. М. Запропонувала схвалити проект рiшення <Про вiдмову у
ВИДачi державних сертифiкатiв про piBeHb володiння державною мовою) у
ЗВ'ЯЗКУ З неможпивiстю вOтановити результати iспиту на piBeHb володiння
державною мовою та визначити piBeHb володiння державною мовою.

Пропозuсliю схвалumu про€кm. рiuлення кПро BidMoBy у вudачi dерuсавнuх
СеРmuфiкаmiв про piBeHb волоdiння dерэtсавною Jиовою> посmавлено на
zолосування.

Голосували:
.Щемська О. М. - ((за);

.Щанилюк I. Г. - ((зD);

Мазур Н. В. - (за);
Мазурик Д. В. - (за);
Мозryнов В. В. - (за>;

Чернобров Ю. А. - <зa>;

Шевчук-Клюжева О. В. - ((за)).

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

II. УхВАЛИЛИ:
1. Ухвалити 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> (рiшення JФ 350).

2. Ухвалити рiшення <<Про вiдмову у видачi державних сертифiкатiв про
piBeHb володiння державною мовою> (рiшення Ns 351).

Ш[. СЛУХАЛИ: Про розгляд скарг щодо результатiв iспиry на piBeHb
володiння державною мовою.

III. ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В.о Мазур Н. В., Чернобров Ю. А., Мазурик Д. В. Шевчук-

КЛЮПСева О. В. та Щанилюк I. П поiнформували про результати розгляду скарг.
Чернобров Ю. А. запропонувала вилучити з перелiку осiб у проектi рiшення

<Про результати розгляду скарг) Чеботаева Андрiя Юрiйовича, Миговича
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BiKTopa Васильовича та Залуську Марту IOpiTBHy у зв'язку з тим, що вiдсутнс
рiшення про встановлення результатiв для цих осiб.

ЩеМСька О. М. запропонувала с}свалити проект рiшення <Про результати
РОЗГЛЯДУ СКарГ)), яким задовольнити скарги щодо результатiв iспиту на piBeHb
володiння державною мовою та щодо гIорушення процедури проведення iспиту
на piBeHb володiння державною мовою, що могло вплинути на об'сктивнiсть
результатiв iспиту на piBeHb володiння державною мовою, осiб, якi зобов'язанi
ВОЛОДiТи Дерх(авною мовою та застосовувати iT пiд час виконання службових
ОбОВ'ЯЗКiВ, i допустити ix до повторного складання iспиту на piBeHb володiння
державною мовою.

ПРОпозuцiю схвалъtmu про€кm. рiъuення KI|po резульll1аmLl розzляd), скаре>
посm авлено на 2олосуванлlя,

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

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

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

ЩеМСька О. М. запропонувала схвалити IIроект рiшегtня Kilpo резуJIь,г.ll,и
РОЗШяДу скарг)), яким вiдмовити в задоволеннi скарг щодо результатiв iспиту на
piBeHb волоДiння державною мовою (результаъ визначений ранiше, залишасться
НеЗмiнним) особам, якi зобов'язанi володiти державноIо MoBolo ,га застосовувати
iT пiд час виконання слуяtбових обов'язкiв.

ПРОПОзъtъlitо схвалъtпlu про€л<lп рituеrtня кГIро peз)lJllэll1clt,tlLl роз.|.|Irlс)у сроrr>
пос 1,11,авл ено l la еолосува,нl lя,

Голосували:
Щемська О. М. - ((за));

ЩанилюкI.Г-((за));
Мазур Н. В. * (зD);
Мазурик Д. В. - ((за>);

Мозryнов В. В. - ((за);

Чернобров Ю. А. - <за>;

Шевчук-Клюжева О. В. - ((за)).

кза>> - 7;
(проти) - немас;
(утрималися>> - немае.



Рiшення ухвалене одноголосно.

ЩеМСька О. М. запропOнувала схвалити проект рiшення кПро результати
розгJIядУ скарц перегJIяд та встановлення результатiв iспиту на piBeHb володiння
ДеРЖаВЦоЮ Мовою, визначення рiвня володiння державною мовою та видачу
державного сертифiката гlро piBeHb володiння державною мовою)).

пропозuъlilо схвалumu про€кm рiшення кпрсl резулtlпаlпLl роз2ляdу скаре,
переzляd mа всп,lановлеrшя резульпlаlпiв iспumу на piBertb волоdiнrtя dерэtсавlлоtо
Д4.ОВОlО, ВltЗначення рiвня волоdiння dерасавrtою л4овою mа вudачу dерэtсавt-lоео
СеРmuфiкаmа про piBellb волоdiння dерэюавrtоtо JvtoBoloD посmавлено на
еолосування.

Голосували:
Щемська О. М. - ((за));

!анилюк I. Г. - ((за);

Мазур Н. В. - ((за));

Мазурик Д. В. - ((за);

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

Шевчук-Клюжева О. В. - (утрималась)).
<за> - 6;
(проти) - немас;
(утрималися> - 1.

Рiшення ухвалене бiльшiстю голосiв.

III. УхВАЛИЛИ:
l. Ухвалити рiшення <Про результати розllJ]яду скарг) (рiшення JVg 352).
2. Ухвалити рiшення кПро результати розшяду скарг> (рiшення JrГл 35З).
З. Ухвалити рiшення <Про результати розгляду скарц перегJ]яд та

ВСТаноВЛення результатiв iспиту на piBeHb володiння державною мовою,
ВИЗначення рlвня володlння дер}кавною мовою та видачу державного сертисРiката
про piBeHb володiння дерх(авною мовою)) (рiшення NЬ 354).

IV. СЛУХАЛИ: Про внесення змiн до деяких рiшень Нацiональноi KoMiciT зi
стандартiв державноТ мови.

IV. ВИСТУПИЛИ:
Щемська О. М. запропонувала схвалити проскт рiшенгtя <Про влlесення змit-t

До Деяких рiшень Flацiона;rьноТ KoMiciT зi стандартiв дерlкавноТ мови)).

Пропсlзuъliло схвалutllLt пpocKпt pituel-tt-tя <Про вr1есення з,ц,tiн do dеякuх рiъеrcнь
Нсtrliональtлоi' колliсii'зi ctllaHdapmiB dерэtсавttо|л,tовuD посt1l.авлено на zолосуванrDL.

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

Мазур Н. В. - ((за));

Мазурик Д. В. - (зa>;

Мозгунов В. В. - (зD;
Чернобров Ю. А. - кза>;
Шевчук-Клюх<ева О. В. - (за)).

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

IV. УХВАЛИЛИ: Схвалити рiшення <Про внесення змiн до деяких pirшeHb
I-{ацiональноТ KoMiciT зi стаLIдартiв державноТ мови>> (рiшення Лb 355).

Голова засiдання -
голова koMicii

Секретар засiдання -
член koMicii

Щемська О. М.

Черrrобров [О. А.


