
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ  

ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 22 

засідання Національної комісії зі стандартів державної мови 

 

 

м. Київ                                                              12 квітня 2022 року 

 

                                                                              Початок 

засідання: 16:09 

Присутні: 

т. в. о. голови Комісії: 

члени Комісії: 

 

1. Мозгунов Володимир Володимирович 

2. Демська Орися Мар’янівна  

3. Мазур Наталія Василівна 

4. Мазурик Данута Володимирівна 

5. Мирончук Олександр Якович 

6. Чернобров Юлія Анатоліївна 

 

 

Порядок денний: 

1. Про відстрочку в задоволенні запитів на інформацію, володільцем та 

розпорядником якої є Національна комісія зі стандартів державної мови. 

 

      СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мозгунов В. В. запропонував  розпочати засідання. 

Демська О. М. повідомила про те, що не було надано порядок денний, тому 

не буде брати участі в голосуванні. 

Мирончук О. Я. поінформував про те, що порядок денний отримав і 

ознайомився з ним.  

 

Пропозицію розпочати засідання поставлено на голосування. 
   
Голосували: 

Мазур Н. В. ‒ «за»; 

Мазурик Д. В. ‒ «за»; 

Мирончук О. Я. ‒ «за»; 

Мозгунов В. В. ‒ «за»; 

Чернобров Ю. А. ‒ «за». 
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«за» ‒ 5; 

«проти» ‒  немає; 

«утрималися» ‒ немає. 

Демська О. М. участі в голосуванні не брала. 

Рішення ухвалене більшістю голосів. 

 

Мозгунов В. В. запропонував затвердити такий порядок денний засідання: 

1. Про відстрочку в задоволенні запитів на інформацію, володільцем та 

розпорядником якої є Національна комісія зі стандартів державної мови. 

Демська О. М. повідомила про те, що засідання не належно підготовлене, 

тому участі в голосуванні не братиме. 

 

Пропозицію затвердити порядок денний засідання поставлено на 

голосування. 

 

 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. 

Демська О. М. участі в голосуванні не брала. 

Рішення ухвалене більшістю голосів. 
     

УХВАЛИЛИ: Розпочати засідання і затвердити такий порядок денний: 

1. Про відстрочку в задоволенні запитів на інформацію, володільцем та 

розпорядником якої є Національна комісія зі стандартів державної мови. 

 

I. СЛУХАЛИ: Про відстрочку в задоволенні запитів на інформацію, 

володільцем та розпорядником якої є Національна комісія зі стандартів 

державної мови. 

 

І. ВИСТУПИЛИ: 

Мозгунов В. В. доповів щодо питання «Про відстрочку в задоволенні 

запитів на інформацію, володільцем та розпорядником якої є Національна 

комісія зі стандартів державної мови» (повний текст доповіді додається до 

протоколу); повідомив про пропозицію О. Я. Мирончука викласти пункт 3 в 

такій редакції: «Усі запити на інформацію, що надійшли або надійдуть до 

Національної комісії зі стандартів державної мови та були або будуть 

зареєстровані із 24 лютого 2022 року до дня припинення в Україні воєнного 

стану, будуть розглянуті у строк, передбачений статтею 20 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації», перебіг якого почнеться з наступного дня 

після припинення в Україні дії воєнного стану». 
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Демська О. М. повідомила про те, що О. Я. Мирончук неправдиво 

поінформував про надання порядку денного. 

Мирончук О. Я. звернув увагу на те, що думка О. М. Демської є 

cуб’єктивним оцінним судженням. 

Мазурик Д. В., Мазур Н. В., Чернобров Ю. А. повідомили, що 

підримують пропозицію О. Я. Мирончука. 

Мозгунов В. В. запропонував схвалити такий проєкт рішення «Про 

відстрочку в задоволенні запитів на інформацію, володільцем та розпорядником 

якої є Національна комісія зі стандартів державної мови»: 

«Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про правовий 

режим воєнного стану», частини шостої статті 22 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації», Указу 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 Указу 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, з урахуванням листа Торгово-

промислової палати України від 28 лютого 2022 року № 2024/02.0-7.1, діючи в 

умовах воєнного стану, Національна комісія зі стандартів державної мови 

вирішила: 

1. На період дії в Україні воєнного стану, введеного 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, допустити відстрочку в задоволенні запитів на 

інформацію, володільцем та розпорядником якої є Національна комісія зі 

стандартів державної мови. 

2. Це рішення набирає чинності з моменту його ухвалення та 

застосовується з 24 лютого 2022 року. 

3. Усі запити на інформацію, що надійшли або надійдуть до Національної 

комісії зі стандартів державної мови та були або будуть зареєстровані із 24 

лютого 2022 року до дня припинення в Україні воєнного стану, будуть 

розглянуті у строк, передбачений статтею 20 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», перебіг якого почнеться з наступного дня після 

припинення в Україні дії воєнного стану. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасового 

виконувача обов’язків Голови Національної комісії зі стандартів державної мови 

Мозгунова В. В.». 
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Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про відстрочку в задоволенні 

запитів на інформацію, володільцем та розпорядником якої є Національна 

комісія зі стандартів державної мови» поставлено на голосування. 

 

  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. 

Демська О. М участі в голосуванні не брала. 

Рішення ухвалене більшістю голосів. 

 

І. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про відстрочку в задоволенні запитів 

на інформацію, володільцем та розпорядником якої є Національна комісія зі 

стандартів державної мови». 

 

 

 

 

Голова засідання –  

т. в. о. Голови Комісії      Мозгунов В. В. 

 

Секретар засідання – 

член Комісії             Чернобров Ю. А. 
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Додаток 1 до протоколу  

засідання Національної комісії  

зі стандартів державної мови 

від «12»  квітня 2022 року № 22 

 
Доповідь В. В. Мозгунова щодо питання «Про відстрочку в задоволенні запитів на 

інформацію, володільцем та розпорядником якої є Національна комісія зі стандартів 

державної мови». 

«Статтею 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і 

слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб  – 

на свій вибір. 

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами 

владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначеним Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

У Рішенні Конституційного Суду України (Перший сенат) у справі за конституційною 

скаргою Плескача В’ячеслава Юрійовича щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень другого речення частини четвертої статті 42 Закону України 

«Про Конституційний Суд України» від 22 січня 2020 року № 1-р(I)/2020 наголошено, що 

право особи на доступ до інформації, гарантоване статтею 34 Конституції України, не є 

абсолютним і може підлягати обмеженням. Такі обмеження мають бути винятками, які 

передбачені законом, переслідувати одну або декілька законних цілей і бути необхідними у 

демократичному суспільстві. У разі обмеження права на доступ до інформації законодавець 

зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально 

досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію вказаного права і не 

порушувати сутнісного змісту такого права (абзац восьмий підпункту 2.2 пункту 2 

мотивувальної частини). 

Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX затверджено Указ Президента 

України від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні». 

Відповідно до частини 6 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», якщо інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом 

строки, через обставини непереборної сили, допускається відстрочка в задоволенні запиту на 

інформацію. 

Обставини непереборної сили – надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно 

унеможливлюють виконання зобов'язань, зокрема загроза війни, збройний конфлікт, ворожі 

атаки, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, тощо. 

Тривалість відстрочки у задоволенні запиту охоплює період існування наслідків 

обставин непереборної сили тією мірою, якою ці наслідки технічно унеможливлюють 

надання запитуваної інформації. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у 

письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення». 

 

 

Т. в. о. Голови 

Національної комісії  

зі стандартів державної мови    Володимир МОЗГУНОВ 

 


