
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 21
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ 04 квітня 2022 року

Початок засідання: 16:19
Присутні:
т. в. о. голови Комісії:
члени Комісії:

1. Мозгунов Володимир Володимирович
2. Данилюк Ілля Григорович
3. Демська Орися Мар’янівна
4. Мазур Наталія Василівна
5. Мазурик Данута Володимирівна
6. Мирончук Олександр Якович
7. Чернобров Юлія Анатоліївна
8. Шевчук-Клюжева Ольга Василівна

т. в. о. керівника апарату: 9. Щітка Любов Дмитрівна

Порядок денний:
1. Про заяву т. в. о. керівника апарату Національної комісії зі стандартів

державної мови – заступника  керівника апарату Національної комісії зі 
стандартів державної мови Щітки Л. Д. від 01 квітня 2022 року.

2. Про організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення
діяльності  Національної комісії зі стандартів державної мови у 2021 та 2022 році.

      СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання.

ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. запропонував  розпочати засідання.

Пропозицію розпочати засідання поставлено на голосування.

Голосували:
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Данилюк І. Г. – «за»;
Демська О. М. – «утрималась»;
Мазур Н. В. ‒ «за»;
Мазурик Д. В. ‒ «за»;
Мирончук О. Я. ‒ «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. ‒ «за»;
Шевчук-Клюжева О. В. – «утрималась».

«за» ‒ 6;
«проти» ‒  немає;
«утрималися» ‒ 2.
Рішення ухвалене більшістю голосів.

Демська О. М. запропонувала додати до порядку денного питання «Різне», 
щоб обговорити процедуру звільнення відповідно до законів України про працю.

Пропозицію додати до порядку денного питання «Різне» поставлено на 
голосування.

                Голосували:
Данилюк І. Г. – «за»;
Демська О. М. – «за»;
Мазур Н. В. ‒ «проти»;
Мазурик Д. В. ‒ «проти»;
Мирончук О. Я. ‒ «проти»;
Мозгунов В. В. ‒ «проти»;
Чернобров Ю. А. ‒ «утрималась».

«за» ‒ 2;
«проти» ‒  4;
«утрималися» ‒ 1.
Шевчук-Клюжева О. В. участі в голосуванні не брала.
Рішення не ухвалене.

Мозгунов В. В. запропонував затвердити такий порядок денний засідання:
1. Про заяву т. в. о. керівника апарату Національної комісії зі стандартів 

державної мови – заступника  керівника апарату Національної комісії зі 
стандартів державної мови Щітки Л. Д. від 01 квітня 2022 року.

2. Про організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення 
діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови у 2021 та 2022 році.

Пропозицію затвердити порядок денний засідання поставлено на 
голосування.

               
 Голосували:

Данилюк І. Г. – «проти»;
Демська О. М. – «проти»;
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Мазур Н. В. ‒ «за»;
Мазурик Д. В. ‒ «за»;
Мирончук О. Я. ‒ «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. ‒ «за»;
Шевчук-Клюжева О. В. – «проти».

«за» ‒ 5;
«проти» ‒  3;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене більшістю голосів.

УХВАЛИЛИ: Затвердити такий порядок денний засідання:
1. Про заяву т. в. о. керівника апарату Національної комісії зі стандартів 

державної мови – заступника керівника апарату Національної комісії зі 
стандартів державної мови Щітки Л. Д. від 01 квітня 2022 року.

2. Про організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення 
діяльності  Національної комісії зі стандартів державної мови у 2021 та 2022 році.

I. СЛУХАЛИ: Про заяву т. в. о. керівника апарату Національної комісії зі 
стандартів державної мови – заступника керівника апарату Національної комісії 
зі стандартів державної мови Щітки Л. Д. від 01 квітня 2022 року.

І. ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. поінформував про заяву Щітки Л. Д. (додається); 

запропонував схвалити такий проєкт доручення:
«Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про правовий 

режим воєнного стану», діючи в умовах воєнного стану, введеного в Україні 
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження 
Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 
лютого 2022 року № 2102-IX, та продовженого Указом Президента України від 
14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в 
Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 
України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 
2022 року № 2119-IX, Національна комісія зі стандартів державної мови доручає 
тимчасовому виконувачу обов’язків Голови Національної комісії зі стандартів 
державної мови Мозгунову Володимиру Володимировичу звернутися до 
Національного агентства України з питань державної служби з проханням 
надати роз’яснення відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону 
України «Про державну службу» з питань застосування Закону України «Про 
державну службу» та інших нормативно-правових актів у сфері державної 
служби, зокрема Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної», Закону України 
«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», щодо розгляду 
заяви т. в. о. керівника апарату Національної комісії зі стандартів державної мови 
– заступника керівника апарату Національної комісії зі стандартів державної 
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мови Щітки Любові Дмитрівни від 01 квітня 2022 року про її звільнення з посади 
державної служби».

Пропозицію схвалити проєкт доручення поставлено на голосування.

        Голосували:
Демська О. М. – «проти»;
Мазур Н. В. ‒ «за»;
Мазурик Д. В. ‒ «за»;
Мирончук О. Я. ‒ «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. ‒ «за».

«за» ‒ 5;
«проти» ‒  1;
«утрималися» ‒ немає.
Данилюк І. Г., Шевчук-Клюжева О. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення ухвалене більшістю голосів.

І. УХВАЛИЛИ: Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану», діючи в умовах воєнного стану, введеного в 
Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 
затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та продовженого Указом 
Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження 
строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про 
затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного 
стану в Україні» від 15 березня 2022 року № 2119-IX, доручити тимчасовому 
виконувачу обов’язків Голови Національної комісії зі стандартів державної мови 
Мозгунову Володимиру Володимировичу звернутися до Національного 
агентства України з питань державної служби з проханням надати роз’яснення 
відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України «Про державну 
службу» з питань застосування Закону України «Про державну службу» та інших 
нормативно-правових актів у сфері державної служби, зокрема Кодексу законів 
про працю України, Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», Закону України «Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану», щодо розгляду заяви т. в. о. керівника 
апарату Національної комісії зі стандартів державної мови – заступника 
керівника апарату Національної комісії зі стандартів державної мови Щітки 
Любові Дмитрівни від 01 квітня 2022 року про її звільнення з посади державної 
служби.

ІІ. СЛУХАЛИ: Про організаційне, інформаційно-довідкове та інше 
забезпечення діяльності  Національної комісії зі стандартів державної мови у 
2021 та 2022 році.
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ІІ. ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. запропонував схвалити проєкт протокольного доручення:
«Відповідно до частини шостої статті 47 Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», частини другої статті 9 Закону 
України «Про правовий режим воєнного стану», абзацу першого пункту 11 
Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 
року № 911, Регламенту засідань Національної комісії зі стандартів державної 
мови, затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів державної 
мови від 13 серпня 2020 року № 18 (зі змінами), та пункту 10.19 Положення про 
апарат Національної комісії зі стандартів державної мови, затвердженого 
рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 30 липня 2020 
року № 17, діючи в умовах воєнного стану, введеного в Україні Указом 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 
року № 2102-IX, та продовженого Указом Президента України від 14 березня 
2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 
затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 
«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року 
№ 2119-IX, Національна комісія зі стандартів державної мови доручає т. в. о. 
керівника апарату Національної комісії зі стандартів державної мови Щітці Л. Д. 
до 18 години 00 хвилин 06 квітня 2022 року забезпечити проведення моніторингу 
виконання планів роботи Національної комісії зі стандартів державної мови у 
2021 та 2022 році та підготовку й подання в письмовому вигляді інформації для 
т. в. о. Голови та членів Національної комісії зі стандартів державної мови про 
виконання планів роботи Національної комісії зі стандартів державної мови у 
період із 01 січня 2021 року по 31 березня 2022 року, а саме:

1) про створення, погодження, затвердження Плану роботи Національної 
комісії зі стандартів державної мови на 2022 рік із вказівкою про відповідальних 
виконавців та дату виконання;

2) про Перелік уповноважених установ станом на 31 березня 2022 року, 
зазначивши найменування уповноваженої установи, дату та номер рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови про уповноваження кожної з 
уповноважених установ, а також прізвища, власні імена, по батькові, посаду й 
контакті дані (адреса електронної пошти й номер телефону) відповідальних осіб 
від уповноважених установ;

3) про перелік укладених та підписаних із уповноваженими установами 
Договорів про умови відшкодування послуг (у 2022 році) станом на 31 березня 
2022 року, вказавши їхні номери та дату укладання / підписання;

4) про перелік підготовлених до укладання й підписування із 
уповноваженими установами Договорів про умови відшкодування послуг (у 
2022 році) станом на 31 березня 2022 року, вказавши щодо кожного з них стадію 
готовності;

5) про перелік іспитових авдиторій в уповноважених установах станом на 
31 березня 2022 року із вказівкою кількості іспитових авдиторій в кожній з 
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уповноважених установ та кількості належно обладнаних робочих місць для 
претендентів у кожній з іспитових авдиторій, а також – кількість інструкторів у 
кожній іспитовій авдиторії;

6) про перелік іспитових авдиторій поза уповноваженими установами 
станом на 31 березня 2022 року із зазначенням підстав їхньої діяльності (укладені 
й підписані угоди, меморандуми, ухвалені щодо цього рішення Комісії тощо, їх 
дата й номер);

7) про перелік інструкторів станом на 31 березня 2022 року із зазначенням 
їхніх прізвищ, власних імен, по батькові, місця роботи й посади в уповноваженій 
установі, контактних даних (адреса електронної пошти й номер телефону), а 
також дати та номера рішення Національної комісії зі стандартів державної мови 
про їх призначення інструкторами;

8) про Програму навчання інструкторів, надавши її текст, та відповідальних 
осіб за навчання інструкторів;

9) про перелік екзаменаторів станом на 31 березня 2022 року із зазначенням 
їхніх прізвищ, власних імен, по батькові, місця роботи й посади в уповноваженій 
установі, контактних даних (адреса електронної пошти й номер телефону), а 
також дати та номера рішення Національної комісії зі стандартів державної мови 
про їх призначення екзаменаторами;

10) про обсяг виконаних робіт кожним з інструкторів та екзаменаторів та 
про суми нарахованих (перерахованих в кожну уповноважену установу) і 
виплачених кожному з них коштів станом на 31 березня 2022 року;

11) про кількість наданих кожною з уповноважених установ годин доступу 
до мережі Інтернет та суми відшкодованих для кожної з них коштів станом на 31 
березня 2022 року;

12) про відповідальних осіб серед працівників апарату Національної комісії 
зі стандартів державної мови станом на 31 березня 2022 року, які забезпечують 
роботу за напрямами, визначеними в розділі 3 Положення про банк завдань для 
проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, затвердженому 
рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 18 лютого 2021 
року № 6;

13) про кількість завдань усної частини іспиту, перевірених кожним із 
працівників Відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання 
рівня володіння державною мовою апарату Національної комісії зі стандартів 
державної мови станом на 31 березня 2022 року, окремо зазначивши відповідну 
кількість за період від 11 січня 2022 року по 21 березня 2022 року;

14) про кількість завдань для письмової та усної частин іспиту, 
запланованих для створення кожному з працівників Відділу стандартів 
державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою 
апарату Національної комісії зі стандартів державної мови станом на 31 березня 
2022 року;

15) про вжиті заходи щодо забезпечення організації й проведення іспитів на 
рівень володіння державною мовою в умовах воєнного стану станом на 31 
березня 2022 року».

Пропозицію схвалити проєкт доручення поставлено на голосування.
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                Голосували:
Мазур Н. В. ‒ «за»;
Мазурик Д. В. ‒ «за»;
Мирончук О. Я. ‒ «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. ‒ «за».

«за» ‒ 5;
«проти» ‒  немає;
«утрималися» ‒ немає.
Данилюк І. Г., Демська О. М., Шевчук-Клюжева О. В. участі в 

голосуванні не брали.
Рішення ухвалене більшістю голосів.

ІІ. УХВАЛИЛИ: Відповідно до частини шостої статті 47 Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної», частини 
другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», абзацу 
першого пункту 11 Положення про Національну комісію зі стандартів державної 
мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 
2019 року № 911, Регламенту засідань Національної комісії зі стандартів 
державної мови, затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 13 серпня 2020 року № 18 (зі змінами), та пункту 10.19 
Положення про апарат Національної комісії зі стандартів державної мови, 
затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 30 
липня 2020 року № 17, діючи в умовах воєнного стану, введеного в Україні Указом 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного 
стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 
року № 2102-IX, та продовженого Указом Президента України від 14 березня 2022 
року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 
затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 
«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року 
№ 2119-IX, доручити т. в. о. керівника апарату Національної комісії зі стандартів 
державної мови Щітці Л. Д. до 18 години 00 хвилин 06 квітня 2022 року 
забезпечити проведення моніторингу виконання планів роботи Національної 
комісії зі стандартів державної мови у 2021 та 2022 році та підготовку й подання 
в письмовому вигляді інформації для т. в. о. Голови та членів Національної комісії 
зі стандартів державної мови про виконання планів роботи Національної комісії зі 
стандартів державної мови у період із 01 січня 2021 року по 31 березня 2022 року, 
а саме:

1) про створення, погодження, затвердження Плану роботи Національної 
комісії зі стандартів державної мови на 2022 рік із вказівкою про відповідальних 
виконавців та дату виконання;

2) про Перелік уповноважених установ станом на 31 березня 2022 року, 
зазначивши найменування уповноваженої установи, дату та номер рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови про уповноваження кожної з 
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уповноважених установ, а також прізвища, власні імена, по батькові, посаду й 
контакті дані (адреса електронної пошти й номер телефону) відповідальних осіб 
від уповноважених установ;

3) про перелік укладених та підписаних із уповноваженими установами 
Договорів про умови відшкодування послуг (у 2022 році) станом на 31 березня 
2022 року, вказавши їхні номери та дату укладання / підписання;

4) про перелік підготовлених до укладання й підписування із 
уповноваженими установами Договорів про умови відшкодування послуг (у 
2022 році) станом на 31 березня 2022 року, вказавши щодо кожного з них стадію 
готовності;

5) про перелік іспитових авдиторій в уповноважених установах станом на 
31 березня 2022 року із вказівкою кількості іспитових авдиторій в кожній з 
уповноважених установ та кількості належно обладнаних робочих місць для 
претендентів у кожній з іспитових авдиторій, а також – кількість інструкторів у 
кожній іспитовій авдиторії;

6) про перелік іспитових авдиторій поза уповноваженими установами 
станом на 31 березня 2022 року із зазначенням підстав їхньої діяльності (укладені 
й підписані угоди, меморандуми, ухвалені щодо цього рішення Комісії тощо, їх 
дата й номер);

7) про перелік інструкторів станом на 31 березня 2022 року із зазначенням 
їхніх прізвищ, власних імен, по батькові, місця роботи й посади в уповноваженій 
установі, контактних даних (адреса електронної пошти й номер телефону), а 
також дати та номера рішення Національної комісії зі стандартів державної мови 
про їх призначення інструкторами;

8) про Програму навчання інструкторів, надавши її текст, та відповідальних 
осіб за навчання інструкторів;

9) про перелік екзаменаторів станом на 31 березня 2022 року із зазначенням 
їхніх прізвищ, власних імен, по батькові, місця роботи й посади в уповноваженій 
установі, контактних даних (адреса електронної пошти й номер телефону), а 
також дати та номера рішення Національної комісії зі стандартів державної мови 
про їх призначення екзаменаторами;

10) про обсяг виконаних робіт кожним з інструкторів та екзаменаторів та 
про суми нарахованих (перерахованих в кожну уповноважену установу) і 
виплачених кожному з них коштів станом на 31 березня 2022 року;

11) про кількість наданих кожною з уповноважених установ годин доступу 
до мережі Інтернет та суми відшкодованих для кожної з них коштів станом на 31 
березня 2022 року;

12) про відповідальних осіб серед працівників апарату Національної комісії 
зі стандартів державної мови станом на 31 березня 2022 року, які забезпечують 
роботу за напрямами, визначеними в розділі 3 Положення про банк завдань для 
проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, затвердженому 
рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 18 лютого 2021 
року № 6;

13) про кількість завдань усної частини іспиту, перевірених кожним із 
працівників Відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання 
рівня володіння державною мовою апарату Національної комісії зі стандартів 
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державної мови станом на 31 березня 2022 року, окремо зазначивши відповідну 
кількість за період від 11 січня 2022 року по 21 березня 2022 року;

14) про кількість завдань для письмової та усної частин іспиту, 
запланованих для створення кожному з працівників Відділу стандартів 
державної мови та забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою 
апарату Національної комісії зі стандартів державної мови станом на 31 березня 
2022 року;

15) про вжиті заходи щодо забезпечення організації й проведення іспитів на 
рівень володіння державною мовою в умовах воєнного стану станом на 31 березня 
2022 року.

Голова засідання – 
т. в. о. Голови Комісії Мозгунов В. В.

Секретар засідання –
член Комісії      Чернобров Ю. А.

Додаток 1 до протоколу 
засідання Національної комісії 
зі стандартів державної мови
від «04»  квітня 2022 року № 21
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Т. в. о. Голови
Національної комісії 
зі стандартів державної мови Володимир МОЗГУНОВ


