
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 24
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                             22 квітня 2022 року
                                                                              Початок засідання: 10:15

Присутні:
т. в. о. Голови Комісії:
члени Комісії:

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

Порядок денний:
1. Про звільнення Щітки Любові Дмитрівни з посади заступника керівника 

апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.

    
  СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання.

ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. запропонував  розпочати засідання.

Пропозицію розпочати засідання поставлено на голосування.
  
 Голосували:

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

«за» ‒ 7;
«проти» ‒  немає;



2

«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

      
Мозгунов В. В. запропонував затвердити такий порядок денний засідання:
1. Про звільнення Щітки Любові Дмитрівни з посади заступника керівника 

апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.

Шевчук-Клюжева О. В. запропонувала запросити Щітку Л. Д.  на 
засідання.

Мозгунов В. В. повідомив про те, що Щітка Л. Д. усунулася від виконання 
обов’язків і не виходить на зв’язок.

Пропозицію затвердити порядок денний засідання поставлено на 
голосування.

  Голосували:
Данилюк І. Г. – «за»;
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» ‒ 1.
Рішення ухвалене більшістю голосів.

УХВАЛИЛИ: Розпочати засідання і затвердити такий порядок денний:
1. Про звільнення Щітки Любові Дмитрівни з посади заступника керівника 

апарату Національної комісії зі стандартів державної мови.

I. СЛУХАЛИ: Про звільнення Щітки Любові Дмитрівни з посади 
заступника керівника апарату Національної комісії зі стандартів державної 
мови.

І. ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. доповів щодо звільнення Щітки Любові Дмитрівни з 

посади заступника керівника апарату Національної комісії зі стандартів 
державної мови (повний текст додається).

Мозгунов В. В. запропонував схвалити такий проєкт рішення «Про 
звільнення Щітки Любові Дмитрівни з посади заступника керівника апарату 
Національної комісії зі стандартів державної мови»:

«Відповідно до абзацу третього частини шостої статті 47 Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної», абзацу 
четвертого пункту 11 Положення про Національну комісію зі стандартів 
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державної мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
06 листопада 2019 року № 911 «Деякі питання Національної комісії зі 
стандартів державної мови», пункту 12 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, розглянувши заяву Щітки Любові Дмитрівни від 07 квітня 
2022 року, Національна комісія зі стандартів державної мови вирішила:

1. Звільнити Щітку Любов Дмитрівну з посади заступника керівника 
апарату Національної комісії зі стандартів державної мови відповідно до 
пункту 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України 
22 квітня 2022 року.

2. Сектору управління персоналом, враховуючи умови воєнного стану, 
підготувати наказ про звільнення Щітки Л. Д. з посади заступника керівника 
апарату Національної комісії зі стандартів державної мови, обрахувавши й 
вказавши в ньому кількість днів невикористаної відпустки за відповідний 
період роботи Щітки Л. Д. на посаді заступника керівника апарату 
Національної комісії зі стандартів державної мови.

3. Сектору бухгалтерської роботи, враховуючи умови воєнного стану, 
провести остаточний розрахунок та виплатити Щітці Л. Д. грошову 
компенсацію за невикористані дні відпустки за відповідний період її роботи на 
посаді заступника керівника апарату Національної комісії зі стандартів 
державної мови.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасового 
виконувача обов’язків Голови Національної комісії зі стандартів державної 
мови Мозгунова В. В.».

Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про звільнення Щітки Любові 
Дмитрівни з посади заступника керівника апарату Національної комісії зі 
стандартів державної мови» поставлено на голосування.

 Голосували:
Данилюк І. Г. – «утримався»;
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;
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«проти» ‒  1;
«утрималися» ‒ 1.
Рішення ухвалене більшістю голосів.

І. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про звільнення Щітки Любові 
Дмитрівни з посади заступника керівника апарату Національної комісії 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  до протоколу 
засідання Національної комісії 
зі стандартів державної мови
від «22»  квітня 2022 року № 24

Доповідь В. В. Мозгунова щодо питання порядку денного 
«Про звільнення Щітки Любові Дмитрівни з посади заступника керівника апарату 

Національної комісії зі стандартів державної мови»

«Національна комісія зі стандартів державної мови (далі – Комісія) як  центральний 
орган виконавчої влади зі спеціальним статусом діє лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, зокрема Законом України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Відповідно до частини шостої статті 47 Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» організаційне, інформаційно-довідкове та 
інше забезпечення діяльності Комісії здійснює її апарат. Положення про апарат Комісії та 
його структуру, а також положення про самостійні структурні підрозділи апарату затверджує 
Комісія.

Згідно з Положенням про апарат Національної комісії зі стандартів державної мови, 
затвердженим рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 30 липня 2020 
року № 17, основними завданнями апарату Комісії є правове, організаційне, документальне, 
інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, соціально-побутове, матеріально-технічне 
та інше забезпечення діяльності Комісії (пункт 3), апаратом Комісії керує керівник апарату 
Комісії, якого призначає та звільняє Комісія своїм рішенням (пункт 9), за умови відсутності 
керівника апарату Комісії його повноваження тимчасово виконує один із заступників 
керівника апарату Комісії за окремим рішенням Комісії (пункт 12).

Відповідно до пункту 10 Положення про апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови, затвердженим рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови 
від 30 липня 2020 року № 17, керівник апарату Комісії, зокрема:

- організовує роботу апарату Комісії, здійснює загальне керівництво структурними 
підрозділами апарату Комісії (пункт 10.2);

- організовує та контролює виконання працівниками апарату Комісії доручень Голови 
та членів Комісії на підставі рішень Комісії (пункт 10.12);

- контролює дотримання виконавської дисципліни працівників апарату Комісії (пункт 
10.14);

- інформує згідно зі встановленим порядком Голову Комісії, заступника Голови Комісії 
та членів Комісії про результати моніторингу виконання планів роботи Комісії (пункт 10.19).

На період відсутності керівника апарату Комісії у зв’язку з його тимчасовою 
непрацездатністю та звільненням із посади керівника апарату Комісії, зокрема відповідно до 
рішень Комісії від 18 лютого 2022 року № 71 «Про тимчасове покладання виконання 
обов’язків керівника апарату Національної комісії зі стандартів державної мови на Щітку Л. 
Д.» (оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії за таким покликанням: 
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/rishennja_komisii/February_22/rishennya-71-pro-v-o-
kerivnika-aparatu.pdf) та від 25 березня 2022 року № 92 «Про тимчасове покладання 
виконання обов’язків керівника апарату Національної комісії зі стандартів державної мови 
на Щітку Л. Д.» (оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії за таким покликанням: 
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/rishennja_komisii/March_22/rishennya-92-pro-t-v-o-
kerivnika-aparatu.pdf), станом на сьогодні тимчасове виконання обов’язків керівника апарату 
Комісії покладено на заступника керівника апарату Комісії Щітку Любов Дмитрівну. Під час 
ухвалення Комісією відповідних рішень заступник керівника апарату Комісії Щітка Любов 
Дмитрівна була присутня на засіданнях Комісії (протокол № 14 від 18 лютого 2022 року та 
протокол № 19 від 25 березня 2022 року), а отже – була ознайомлена з ухваленими 
рішеннями. 

https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/rishennja_komisii/February_22/rishennya-71-pro-v-o-kerivnika-aparatu.pdf
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/rishennja_komisii/February_22/rishennya-71-pro-v-o-kerivnika-aparatu.pdf
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/rishennja_komisii/March_22/rishennya-92-pro-t-v-o-kerivnika-aparatu.pdf
https://mova.gov.ua/storage/app/sites/19/rishennja_komisii/March_22/rishennya-92-pro-t-v-o-kerivnika-aparatu.pdf
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Не виконуючи належно свої посадові обов’язки й не забезпечуючи діяльність Комісії як 
центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, зокрема в умовах воєнного 
стану, 01 квітня 2022 року т. в. о. керівника апарату Комісії – заступник керівника апарату 
Комісії Щітка Любов Дмитрівна звернулася із заявою до Комісії, в якій просить звільнити її 
на підставі частини третьої статті 38 Кодексу законів про працю України у зв’язку з 
порушенням трудового законодавства (невиплата заробітної плати) з 04 квітня 2022 року та 
здійснити повний розрахунок з виплатою вихідної допомоги в розмірі трьохмісячного 
середнього заробітку на підставі статті 44 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до абзацу третього частини шостої статті 47 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної» й абзацу четвертого пункту 11 
Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911, керівник апарату 
та його заступники призначаються та звільняються Комісією. 

Згідно з пунктом 12 Положення про апарат Національної комісії зі стандартів 
державної мови, затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови 
від 30 липня 2020 року № 17, заступників керівника апарату Комісії призначає та звільняє з 
посади Комісія згідно зі встановленим законодавством порядком.

Відповідно до Переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних 
підкатегорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року 
№ 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16), посада 
заступника керівника апарату Комісії належить до посад державної служби категорії «Б» 
(підкатегорія «Б 2»).

Розглянувши подану Щіткою Любов’ю Дмитрівною заяву від 01 квітня 2022 року, 
Комісія 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, доручила тимчасовому виконувачу обов’язків Голови Комісії 
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 Комісії – 
заступника керівника апарату Комісії Щітки Любові Дмитрівни від 01 квітня 2022 року про її 
звільнення з посади державної служби (протокол № 21 від 04 квітня 2022 року).

Про рішення Комісії було повідомлено Щітку Любов Дмитрівну листом від 04 квітня 
2022 року, в якому також було вказано на те, що у своїй заяві Щітка Любов Дмитрівна не 
зазначила посаду, з якої просить Комісію звільнити її.

05 квітня 2022 року було надіслано лист 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 Комісії – 
заступника керівника апарату Комісії Щітки Любові Дмитрівни від 01 квітня 2022 року про її 
звільнення з посади державної служби.
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У період дії в Україні воєнного стану т. в. о. керівника апарату Комісії – заступник 
керівника апарату Комісії Щітка Любов Дмитрівна, не припиняючи трудових відносин із 
Комісією, не виконувала свої посадові обов’язки, зокрема доручення Комісії (протокол № 21 
від 04 квітня 2022 року), та не забезпечувала діяльність Комісії як центрального органу 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, а 07 квітня 2022 року вдруге звернулася із заявою 
до Комісії, в якій просить звільнити її з посади заступника керівника апарату Комісії на 
підставі частини третьої статті 38 Кодексу законів про працю України у зв’язку з 
порушенням керівником органу трудового законодавства (невиплата заробітної плати) з 07 
квітня 2022 року та здійснити повний розрахунок з виплатою вихідної допомоги в розмірі 
трьохмісячного середнього заробітку на підставі статті 44 Кодексу законів про працю 
України.

07 квітня 2022 року Щітку Любов Дмитрівну було повідомлено листом про те, що її 
заяву взято до розгляду, а також додатково поінформовано про доручення Комісії 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.

У відповідь на лист Комісії Національне агентство України з питань державної служби 
в листі від 17 квітня 2022 року № 1541/10-22, зокрема, повідомило, що частиною першою 
статті 3 Закону України «Про державну службу» визначено, що Закон України «Про 
державну службу» регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну 
службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.

Відповідно до частин першої та третьої статті 5 Закону України «Про державну 
службу» правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, цим 
та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами 
Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. 
Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині 
відносин, не врегульованих Законом України «Про державну службу».

Виключний перелік підстав припинення державної служби передбачено статтею 83 
Закону України «Про державну службу». Відповідно до частини першої зазначеної статті 
державна служба припиняється:

1) у разі втрати права на державну службу або його обмеження (стаття 84 Закону 
України «Про державну службу»);

2) у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби (стаття 85 Закону 
України «Про державну службу»);

3) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін (стаття 86 Закону 
України «Про державну службу»);

4) за ініціативою суб’єкта призначення (стаття 87 Закону України «Про державну 
службу»);

5) у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 88 Закону 
України «Про державну службу»);

6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв’язку із 
зміною її істотних умов (стаття 43 Закону України «Про державну службу»);

7) у разі виходу державного службовця на пенсію або досягнення ним 65-річного віку, 
якщо інше не передбачено законом;

8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
9) з підстав, передбачених контрактом про проходження державної служби (у разі 

укладення) (стаття 881 Закону).
Із 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан, введений 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 продовжений 
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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.

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, 
військові адміністрації, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, 
надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про організацію трудових 
відносин в умовах воєнного стану» саме Закон України «Про організацію трудових відносин 
в умовах воєнного стану» визначає особливості трудових відносини працівників усіх 
підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і 
галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними 
особами, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану».

Частина третя статті 1 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах 
воєнного стану» визначає, що у період дії воєнного стану не застосовуються норми 
законодавства про працю у частині відносин, врегульованих цим Законом.

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України «Про організацію 
трудових відносин в умовах воєнного стану» роботодавець звільняється від відповідальності 
за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення 
сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили. Звільнення 
роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку 
виплати заробітної плати. У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати 
внаслідок ведення бойових дій, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований 
до моменту відновлення діяльності підприємства.

Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного 
стану» в умовах воєнного стану особа, уповноважена на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, не несе відповідальність, у тому числі кримінальну, за рішення, 
дії чи бездіяльність, негативні наслідки яких неможливо було передбачити або які 
охоплюються виправданим ризиком, за умови, що такі дії (бездіяльність) були необхідні для 
відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту.

Торгово-промислова палата України (далі – ТПП України) на підставі статей 14, 14¹ 
Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», Статуту ТПП України своїм 
листом від 28 лютого 2022 року № 2024/02.0-7.1 засвідчила форс-мажорні обставини 
(обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що 
стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року 
строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 
№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». 

Враховуючи це, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 
року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними 
обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, 
окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало 
згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і 
виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання 
таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Відповідно до частини першої статті 617 Цивільного кодексу України особа, яка 
порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо 
вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Воднораз, 
звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання внаслідок форс-мажорних 
обставин (непереборної сили) не звільняє від виконання самого зобов’язання.

12 квітня 2022 року всі працівники Національної комісії зі стандартів державної мови 
отримали належну їм заробітну плату за лютий та  березень 2022 року.
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Затримка в нарахуванні й виплаті заробітної плати працівникам Комісії за лютий та 
березень 2022 року сталася через недотримання чинного законодавства України, зокрема 
Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та 
Закону України «Про державну службу», й неналежне виконання своїх обов’язків 
керівництвом та окремими працівниками апарату Комісії, які відмовлялися виконувати 
рішення Комісії й доручення керівництва Комісії, що проявлялося, зокрема, у:

- незабезпеченні реєстрації рішень Комісії від 09 лютого 2022 року (протокол № 10);
- незабезпеченні внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов’язаних зі зміною керівника 
Комісії;

- незабезпеченні реєстрації наказу Комісії від 23 лютого 2022 року;
- незабезпеченні виготовлення кваліфікованих електронних підписів і печаток 

тимчасового виконувача обов’язків Голови Комісії;
- незабезпеченні належного оформлення й подання документів до органів Державної 

казначейської служби України, пов’язаних зі зміною керівника Комісії;
- незабезпеченні належного оформлення й подання документів до банківських установ, 

пов’язаних зі зміною керівника Комісії;
- незабезпеченні належної підготовки й оформлення табелів обліку використання 

робочого часу працівників Комісії;
- незабезпеченні належної підготовки й оформлення розрахункових відомостей, 

платіжних доручень;
- незабезпеченні належної підготовки й оформлення рішень Комісії, наказів Комісії з 

основної діяльності та з кадрових питань.
Такі дії державних службовців апарату Комісії, які призвели до дезорганізації роботи 

центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом в умовах воєнного стану, 
можуть свідчити про організовану бездіяльність за попередньою змовою групи посадових 
осіб з метою блокування діяльності Комісії та створення з корисливих мотивів вигідної для 
себе ситуації, щоб потім скористатися нею у власних цілях під час звільнення із займаних 
посад, що могло б призвести до нераціонального використання бюджетних коштів та 
створити додаткове навантаження на бюджет, зокрема в умовах воєнного стану, про що з 
метою їх належної оцінки та правової кваліфікації було повідомлено відповідні компетентні 
правоохоронні органи.

Із 01 квітня 2022 року т. в. о. керівника апарату Комісії – заступник керівника апарату 
Комісії Щітка Любов Дмитрівна як державний службовець самовільно фактично припинила 
виконувати свої посадові обов’язки як в адміністративній будівлі Комісії (Несторівський 
провулок, 4, м. Київ, 04053), так і дистанційно (за межами адміністративної будівлі 
Національної комісії зі стандартів державної мови) усупереч наказу Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 23 березня 2022 року № 18-к «Про дистанційну роботу в 
Національній комісії зі стандартів державної мови» та наказу Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 06 квітня 2022 року № 19-к «Про внесення змін до наказу № 
18-к від 23 березня 2022 року».

Т. в. о. керівника апарату Комісії – заступник керівника апарату Комісії Щітка Любов 
Дмитрівна станом на сьогодні не забезпечила виконання доручень Комісії від 04 квітня 2022 
року (протокол № 21), внаслідок чого члени Комісії не володіють інформацією за 2021 та / 
або 2022 рік про:

1) створення, погодження, затвердження Плану роботи Національної комісії зі 
стандартів державної мови на 2022 рік;

2) перелік уповноважених установ станом на 31 березня 2022 року;
3) перелік укладених та підписаних із уповноваженими установами Договорів про 

умови відшкодування послуг (у 2022 році) станом на 31 березня 2022 року;
4) перелік підготовлених до укладання й підписування із уповноваженими установами 

Договорів про умови відшкодування послуг (у 2022 році) станом на 31 березня 2022 року;
5) перелік іспитових авдиторій в уповноважених установах станом на 31 березня 2022 

року із вказівкою кількості іспитових авдиторій в кожній з уповноважених установ та 
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кількості належно обладнаних робочих місць для претендентів у кожній з іспитових 
авдиторій, а також – кількості інструкторів у кожній іспитовій авдиторії;

6) перелік іспитових авдиторій поза уповноваженими установами станом на 31 березня 
2022 року із зазначенням підстав їхньої діяльності;

7) перелік інструкторів станом на 31 березня 2022 року;
8) програму навчання інструкторів та відповідальних осіб за навчання інструкторів;
9) перелік екзаменаторів станом на 31 березня 2022 року;
10) 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) 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) відповідальних осіб серед працівників Комісії 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) кількість виконаних претендентами завдань усної частини іспиту, перевірених 
кожним із працівників відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання рівня 
володіння державною мовою апарату Комісії станом на 31 березня 2022 року, зокрема 
кількість за період від 11 січня 2022 року по 21 березня 2022 року;

14) 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 Комісії станом на 31 березня 2022 року;

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

Також члени Комісії не володіють інформацією про:
1) взяття на баланс Комісії Інформаційної автоматизованої системи іспитування на 

рівень володіння державною мовою Національної комісії зі стандартів державної мови 
(https://exam.mova.gov.ua) та наявність документів про захист інформації, що міститься в ній;

2) взяття на баланс Комісії електронної системи Реєстру державних сертифікатів про 
рівень володіння державною мовою (https://rds.mova.gov.ua) та наявність документів про 
захист інформації, що міститься в ній;

3) взяття на баланс Комісії електронної системи Банку тестових завдань 
(https://bank.mova.gov.ua) та наявність документів про захист інформації, що міститься в ній;

4) обліку та взяття на баланс Комісії завдань для іспитів на рівень володіння 
державною мовою як нематеріальних активів;

5) забезпечення іспитових авдиторій в уповноважених установах засобами 
відеоспостереження;

6) підстави для визначення кількості членів іспитової комісії для перевірки однієї 
іспитової роботи, виконаної одним претендентом, кількості перевірених робіт одним 
екзаменатором за одну годину роботи, кількості інструкторів в одній аудиторії за одну 
годину роботи;

7) укладені й підписані тоді ще Головою Комісії Демською О. М. договори й 
меморандуми та зобов’язання, які вони накладають на Комісію;

8) затвердження кошторису Комісії на 2022 рік.
Неналежна організація забезпечення діяльності Комісії, яка згідно із Законом України 

«Про забезпечення функціонування української мови як державної» (частина шоста статті 
47) покладена на апарат Комісії, загрожує належному виконанню Комісією як центральним 
органом виконавчої влади зі спеціальним статусом покладених на неї завдань, зокрема в 
умовах воєнного стану, зокрема щодо організації й забезпечення проведення іспитів на 
рівень володіння державною мовою та видачі державних сертифікатів про рівень володіння 
державною мовою.

У своїй заяві, яку подала т. в. о. керівника апарату Комісії – заступник керівника 
апарату Комісії Щітка Любов Дмитрівна саме 07 квітня 2022 року, вона просить звільнити її 

https://exam.mova.gov.ua/
https://rds.mova.gov.ua/
https://bank.mova.gov.ua/
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з посади заступника керівника апарату Комісії саме з 07 квітня 2022 року, але згідно з 
пунктом 2. 27 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої 
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства 
соціального захисту населення України 29 липня 1993 року № 58, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за № 110, днем звільнення вважається 
останній день роботи.

Як т. в. о. керівника апарату Комісії – заступник керівника апарату Комісії Щітка 
Любов Дмитрівна усупереч частині шостій статті 47 Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» та пункту 10 Положення про апарат 
Національної комісії зі стандартів державної мови, затвердженого рішенням Національної 
комісії зі стандартів державної мови від 30 липня 2020 року № 17, не організувала роботу 
апарату Комісії та не здійснює загальне керівництво структурними підрозділами апарату 
Комісії, зокрема сектором управління персоналом, головним спеціалістом – 
юрисконсультом, працівники яких (Лонський А. С., Рудь О. О., Стасюк Т. М.) усупереч 
наказу Національної комісії зі стандартів державної мови від 23 березня 2022 року № 18-к 
«Про дистанційну роботу в Національній комісії зі стандартів державної мови» та наказу 
Національної комісії зі стандартів державної мови від 06 квітня 2022 року № 19-к «Про 
внесення змін до наказу № 18-к від 23 березня 2022 року» самовільно фактично припинили 
виконувати свої посадові обов’язки як в адміністративній будівлі Комісії (Несторівський 
провулок, 4, м. Київ, 04053), так і дистанційно (за межами адміністративної будівлі 
Національної комісії зі стандартів державної мови), а це унеможливлює підготовку й 
належне оформлення документів про звільнення (підготовка наказу про звільнення, внесення 
належних записів про звільнення до трудової книжки) і як наслідок – звільнення Щітки 
Любові Дмитрівни з посади заступника керівника апарату Комісії у вказаний нею строк та 
проведення розрахунків у строки, визначені Кодексом законів про працю України.

Такі дії й бездіяльність т. в. о. керівника апарату Комісії – заступника керівника 
апарату Комісії Щітки Любові Дмитрівни потребують правової оцінки й кваліфікації та 
можуть бути підставою для порушення проти т. в. о. керівника апарату Комісії – заступника 
керівника апарату Комісії Щітки Любові Дмитрівни дисциплінарного провадження 
відповідно до Порядку здійснення дисциплінарного провадження, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1039, з підстав, 
визначених у статті 65 Закону України «Про державну службу».

Враховуючи викладене, вважаємо подану т в. о. керівника апарату Комісії – 
заступником керівника апарату Комісії Щіткою Любов’ю Дмитрівною заяву виявом її 
ініціативи та власного бажання припинити державну службу та трудові відносини з Комісією 
як центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом в умовах воєнного 
стану».

Т. в. о. Голови
Національної комісії 
зі стандартів державної мови Володимир МОЗГУНОВ


