
протокол ль 25
засiдання Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв державноi мови

м. Киiв 02 травня2022 року

Початок засiдання : 9:З4
Присутнi:
т. в. о. голови KoMicii:
члени KoMicii:

1. Мозгунов Володимир Володимирович
2, Щанилюк Iлля фигорович
3. Мазур Наталiя Василiвна
4. Мазурик /{анута Володимирiвна
5. Мирончук Олександр Якович
6. Чернобров Юлiя Анатолiiвна
7 , Шевчук-Клюжева Ольга Василiвна

Порядок денний:
1. tIро внесення змiн до llолохtення про апарат Нацiональноi KoMiciT зi

стандартiв державноi мови.
2. Про розгляд кандидатури на замiщення вакантноТ посади застуllника

керiвника апарату НацiональноТ KoMicii зi стандартiв дерх(авноТ мови.
3. Про lrрипинення повноважень iHcTpyKTopiB НацiональноТ KoMicii зi

стандартiв державноТ мови.
4. Про затвердження iHcTpyKTopiB Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв дерrкавноi

мови.
5. Про результати розгляду скарг.
6. Про внесення змiн до рiшення Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв державноТ

мови вiд 25 березня 2022 року ЛЬ 95,
7. Про роботу iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем Нацiона.пьноi KoMiciT зi

стандартiв деря(авноТ мови.

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засiдання.

ВисТУПИЛИ
Мозгунов В. В. запропонував розпочати засiдання.

П ропо зuъ1 iю р озп оча tl,t ъt з ас i d ан Llrl п о с п1 ав л е 11 о н а е ол о су в а н ня.



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

l\4азурик Д. В. - (за);
Мирончук О. Я. - (за));

VIозгунов В, В. - ((за));

Чернобров К). А. *- <за>;

Шевчук-Itлюжева О. В. - ((за)).

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

Мозгунов В. В. запропонував затвердити такий порядок денний засiдання:
1. Про внесення змiн до Положення про апарат Нацiональноi KoMicii зi стандартiв

державноi мови.
2. Про розгляд кандидатури на замiщення вакантноТ посади заступника керiвника

апарату НацiональноТ KoMicii зi стандартiв державноi мови.
3. Про припинення повноважень iHcTpyKTopiB НацiоrrальноТ KoMiciT зi стандартiв

державноТ мови.
4. Про затвердхtення iHcTpyKTopiB Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноТ

мови.
5, Про результати розгляду скарг.
6. Про внесення змiн до рiшення НацiональноТ KoMicii зi стандартiв дерrкавноТ

мови вiд 25 березня 2022 року }lb 95.
7. Про роботу iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем Нацiональноi KoMicii зi

стандартiв державноi мови.

Пропозuцiю
zолосування.

заmверdumu поряdок dеннuй засidання посmавлено rta

Голосували:
f,анилюк I. Г. - (за));

I\{азур 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)) - немас;
(утрималиая>> - немае.
Рiшення ухвалене одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Розпочати засiдання i затвердити такий порядок денний:
1. Про внесення змiн до Полоrкення про апарат НацiональноТ KoMicii зi

стандартiв дерх{авноТ мови.
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2. Про розгляд кандидатури на замiп{ення вакантноТ посади заступника
керiвника апарату Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв державноТ мови.

3. Про припинення повноважень iHcTpyKTopiB Начiональноi KoMicii зi стандартiв
дер}кавноi мови.

4. Про затвердження iHcTpyKTopiB Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноi
мови.

5. Про результати розгляду скарг.
6. Про внесення змiн до рirпення FIацiсlнальноТ KoMiciT зi стандартiв дерхсавноi

мови вiд 25 березня 2022 року Ns 95.
7. Про роботу iнформацiйно-телекомунiкачiйних систем Нацiональноi KoMiciT зi

стандартiв державноТ мови.

I. СЛУХАЛИ: Про внесення змiн до Полохсення про апарат Нацiональноi
KoMicii зi стандартiв державноТ мови,

I. ВиСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. запропонував схваJIити такий про€кт рiшення <Про

внесення змiн до Положення гIро апарат НацiональноI KoMicii зi стандартiв
державноТ мови>>:

<Вiдповiдно до абзацу другого частини шостоТ cTaTTi 47 Закону УкраТни
<Про забезпечення функцiонування украТнськоi мови як державноi>>, частини
другоТ cTaTTi 9 Закону Украiни кПро правовий режим военного стану)), абзацу
другого пункту 11 По,тlоження про Нацiональну комiсiю зi стандартiв державноТ
мови, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06 листопада
2019 року Jф 911, дiючи в умовах введеного в YKpaiHi воснного стану,
Нацiональна комiсiя зi стандартiв державноI мови вирiшила:

i. Затвердити Змiни до Положення про апарат НацiональноТ KoMiciT зi
стандартiв державноi мови, затвердженого рiшенням Нацiональноi KoMiciT зi
стандартiв державноi мови вiд 30 липня 2020 року М 17 (додаток Jю 1).

2.Це рiшення набирас чинностi з моменту його ухвалення.
З. Контроль за виконанням цього рiшення поклаати на тимчасового

ВИконУВача обов'язкiв Голови Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноi
мови IVIозгунова В. В.>,

Пропозuъliю схвалumu проекm рiъuеrlня <Про внесення злtiн do Полоэtсення
про апараm Нацiональrtо|колliсii' зi сmанdарmiв dержавноi'л4овuD посmавлено на
?олосування.

Голосували:
Щанилюк I. 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>> - J;
(проти) - немае;
(утрималися)) - немае.
Рiшення ухвалене одноголосно.

I. УХВАЛИЛИ: Схвалити рiшеtлня <ГIро внесення змiн до Положення про
апарат НацiональноТ KoMiciT зi стандартiв державноi мови>.

П. СЛУХАЛИ: Про розгляд кандидатури на замiщення вакантноТ посади
ЗасТУпника керiвника апарату НацiональноТ KoMiciT зi стандартiв державноТ мови.

II. ВиСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. повiдомив, що вiдповiдно до рiшення Нацiональноi KoMicii

зi стандартiв державноi мови вiд 22 квiтня 2022 року М 102 <Про звiльнення
Щiтки Любовi .Щмитрiвни з посади заступника керiвника апарату Нацiональноi
KoMicii зi стандартiв державноТ мови)) станом на сьогоднi в апаратi Нацiональноi
KoMicii зi стандартiв державноi мови наявна вакантна посада заступника
керiвника апарату Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв державноi мови ) яка згiдно
з Перелiком посад державноi служби, що прирiвнюються до вiдповiдних
пiдкатегорiй, затвердженим постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 18
сiчня 2017 року Ns 15 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15
сiчня 2020 року Jф 16), належить до посад державноi служби категорii <<Б>>

(пiдкатегорiя (Б 2>). Запропонував у зв'язку з потребою забезпечення
Дiяльностi НацiональноТ KoMicii зi стандартiв державноi мови як центрального
ОрГанУ Виконавчоi влади зi спецiальним статусом в умовах введеного в YKpaiHi
военного стану розгJIянути кандидатуру Ящук Лариси Петрiвни на зайняття
ПосаДи заступника керiвника апарату Нацiональноi KoMicii зi стандартiв
ДержаВноi мови в порядку переведення iT з ЩержавноТ податковоI служби
Украiни до НацiональноТ KoMiciT зi стандартiв державноi мови без обов'язкового
Проведення конкурсу згiдно з пунктом 2 частини першоi cTaTTi 4| Закону
Украiни <Про державну службу>. Попросив Ящук Ларису Петрiвну
поiнформувати членiв KoMicii про досвiд роботи.

Ящук Л. П. поiнформувала про досвiд роботи на державнiй службi.
ШевчУк-Клюrкева О. В. запитала, чи претендентка на посаду заступника

Керiвника апарату Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноТ мови склала
iСпит на piBeHb володiння державною мовою i якi кроки для покращення роботи
KoMicii вбачае необхiдними.

Ящук Л. П. поiнформувала про то, що iспит на piBeHb володiння
ДеРЖаВНОЮ МОВоЮ склала. Звернула увагу на необхiднiсть проведення аналiзу
стану справ в KoMicii, rrерегJIяду розподiлу повноважень.

Мазурик Д. В. запитала у Ящук Л. П., скiльки людей у ii пiдпорядкуваннi
Зараз i скiльки буд" в Нацiональнiй KoMicii зi стандартiв державноi мови.

ЯщУк Л. П. вiдповiла, що за штатом зараз 59 осiб, а в Нацiональнiй KoMicii
зi стандартiв державноi мови 20 осiб i 9 членiв KoMicii.

Мазурик Д. В. уточнила, чи не вважас вона, що коло iT роботи в
Нацiональнiй KoMicii зi стандартiв державноi мови буд. вужчим.



Ящук Л. П. вiдповiла, що роботу в Нацiональнiй KoMicii зi стандартiв
ДерЖаВноi мови вона вважае новим викликом i розвитком cBoik професiйних
компетенцiй.

Мозгунов В. В. запропонував схвалити такий проект рiшення uПро
роЗГJIял канди/Iатури на замilцення BaKaI]TI]oT шосали заступI]ика керiвника
аIIарату Нацiона-lты-tоТ KoMiciT зi cтar rдlарт,i в лержавttоТ мови)) :

Вiдповiдно llo LIас,гиL{и другоТ стагтi 9 Закоrrу Украiни <Про правовий
РеЖИМ ВосI{ного стану)), абзацу третього частини шостоi cTaTTi 47 Закону
УКраiни <Пво забезпечення функцiонування yKpaTHcbKoi мови як державноi>>,
пункту 2 частини першоi cTaTTi 4l Закону Украiни <Про державну службу>>,
абзацУ четвертого пункту 11 Положення про Нацiональну комiсiю зi стандартiв
ДеРЖаВноТ мови, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06
ЛИСТОПаДа2019 роr<у Jф 911 <Щеякi гIитання Нацiональноi KoMiciI зi стандартiв
ДеРЖаВноi мови>>, пункту 12 Положення про апарат Нацiональноi KoMicii зi
сТандартiв державноi мови, затвердженого рiшенням Нацiональноi KoMicii зi
стандартiв державноi мови вiд 30 липня 2020 року Jф 17 (зi змiнами), дiючи в

УМоВах введеного в Украiнi военного стану, Нацiональна комiсiя зi стандартiв
державноi мови вирiшила:

1. ,Щоручити тимчасовому виконувачу обов'язкiв Голови Нацiональноi
KoMicii зi стандартiв державноi мови Мозгунову Володимиру Володимировичу
ЗВернутися з листом до Щержавноi податковоТ служби Украiни про звiльнення
Ящук Лариси Петрiвни в порядку переведення до Нацiональноi KoMicii зi
СТаНДарТiв державноi мови без обов'язкового проведення конкурсу згiдно з
пунктом 2частини першоi cTaTTi 41 Закону Украiни <Про державну службу>.

2. Розглянути питання про призначення Ящук Лариси Петрiвни на посаду
ЗасТупника керiвника апарату Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноi мови
На пiдставi поданоТ нею заяви на засiданнi Нацiональноi KoMiciI зi стандартiв
державноi мови.

3. Це рiшення набирае чинностi з моменту його ухвалення.
4. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на тимчасового

ВиКонУВача обов'язкiв Голови Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноi мови
Мозгунова В. В.

ПРОПОЗuцiю схвалumu проекm рiu,tення кПро розzляd канdudаmурu на
зал,tiъцення вакQнmноt посаdu засmупнuка KepiBHuKa апараmу Нацiональноi'
кол,tiсii' зi сmанdарmiв dерэtсавноi' л4овu, посmавлеLtо на zолосування.

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

Мазурик Д. R. *,(за));

Мирончук О. Я. - ((за);

Мозryнов В. В. - (за));

Чернобров Ю. А. - <<за>>;

Шевчук-Клюжева О. В. - (утрималася)).
<за> - 6;



(проти) - немае;
(утрималися)) * 1.

Рiшення ухвалене бiльttliстю голосiв.

П. УХВАЛИЛИ: Схвалити рiшення <Про розгляд кандидатури на
ЗаМiщення вакантноТ посали заступника керiвника апарату FIацiональноТ KoMiciT
зi стандартiв державноТ мови)).

Ш. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень iHcTpyKTopiB НацiональноТ
KoMicii зi стандартiв деря<авноТ мови.

III. ВиСТУПИЛИ:
МОЗгУнов В. В. запропонував схвалити такий проект рiшення кПро

ПРиПинення повноважень iHcTpyKTopiB НацiональноТ KoMiciT зi стандартiв
державноi мови>>:

кВiдповiдно до пункту 8 частини першоi cTaTTi 44 Закону Украiни <Про
забезпечення функцiонування украiЪськоi мови як державноТ>>, пiдпункту 8
ПУнкТУ 4 Положення про Нацiональну комiсiю зi стандартiв державноТ мови,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06 листопада 2019
року j\Ъ 911, пункту 8 Порядку проведення iспитiв на piBeHb володiння
Державною мовою, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
14 квiтня 202I року М 409 (зi змiнами), пункту б роздiлу IV Порядку
ПриЗначення спецiально уповноважених установ (органiзацiй), якi проводять
iСпити на piBeHb володiння державною мовою, затвердженого рiшенням
Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноi мови вiд 27 травня 202l року
Nч 23, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 16 липня 2021 року за
М 926136548, з урахуванням листiв Щержавного вищого навчального закладу
<,ЩонбаськиЙ державний педагогiчний унiверситет) вiд 29 грудня 202l року JrlЪ

68-21,877, Житомирського державного унiверситету iMeHi IBaHa Франка вiд 14
Сiчня 2022 року JtГs 148/01, Нацiоналъного унiверситету <Львiвська полiтехнiка>
вiд 28 сiчня 2022 року J\b 68-0 |-|76, Полiського нацiон€Lльного унiверситету вiд
26 квiтня 2022 року Ns 48ll1-l7, Одеського нацiонального морського
Унiверситету вiд 26 квiтня 2022 року J\b к/364, дiючи в умовах введеного в
YKpaiHi вQснного стану, Нацiональна комiсiя зi стандартiв державноi мови
вирiшила:

1. ПРипинити повноваження iHcTpyKTopiB НацiональноТ KoMiciI зi
СТаНДарТiв державноi мови вiдповiдно до списку (додаток J\Ъ 2) i виключити ik
iЗ Перелiку iHcTpyKTopiB Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноi мови,
ЗаТВердженого рiшенням Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв державноi мови вiд
10 серпня 202l року J\Ъ 75.

2. КОНтроль За виконанням цього рiшення покласти на тимчасового
ВИКОНУВача обов'язкiв Голови Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв державноi
мови Мозгунова В. В.>.



Пропозuцiю схвалumu про€кm рiuлення кПро прuпuнення повноваэ!сень
iHcmpyKmopiB Нацiональноi'коtиiсii'зi сmанdарmiв dерuсавноi'wtовu> посmавлено
на еолосування.

Голосували:
Щанилюк I. Г. - ((за));

Мазур Н. В. - (за>>;

Мазурик Д. В. - (за);
Мирончук О. Я. - (за);
Мозгунов В. В. * (за);
Чернобров IO. А. - <за>;

Шевчук-Клtожева О, В. - (за)).

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

ПI. УХВАЛИЛИ: Схвалити рiшення: <Про припинення повновdжень
iHcTpyKTopiB Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв державноi мови>>.

IV. СЛУХАЛИ: Про затвердження iHcTpyKTopiB Нацiональноi KoMiciT зi
стандартiв державноi мови.

IV. ВИсТУПИЛИ:
МозгУнов В. В. запропонував схвалити такий проект рiшення кПро

ЗаТВерДЖення iHcTpyKTopiB Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноТ мови>>:
<<Вiдповiдно до пункту 8 частини першоТ cTaTTi 44 Закону УкраiЪи <<Про

Забезпечення функцiонування украiнськоi мови як державноi>>, пiдпункту 8
ПУНКТУ 4 Положення про Нацiональну комiсiю зi стандартiв державноI мови,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06 листопада 201-9

РОКУ J\b 911, Порядку проведення iспитiв на piBeHb володiння державною
МоВоЮ, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 квiтня
202| року }lЪ 409 (зi змiнами), Порядку призначення спецiалъно уповноважених
Установ (органiзацiЙ), якi проводять iспити на piBeHb володiння державною
МОВОЮ, ЗаТВерДЖеного рiшенням Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноi
МОВи вtд 27 травня 2021 року j\Ъ 2З, зареестрованим в MiHicTepcTBi юотицii
УкраiЪи 16 липня 2021 року за j\b 926136548, дiючи в умовах введеного в
YKpaTHi Военного стану, Нацiональна комiсiя зi стандартiв державноi мови
вирiшила:

1. Затвердити iHcTpyKTopiB Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноi
Мови вiдповiдно до списку (додаток М 3), внiсши ik до Перелiку iHcTpyKTopiB
Нацiоналъноi KoMiciT зi стандартiв державноi мови, затвердженого рiшенням
Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноi мови вiд 10 серпня 2021 року
J\b 75.
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2. Контроль за виконанням LIього рiшення покласти на тимчасового
Виконувача обов'язкiв Го.тtови }{ацiональноi KoMiciT зi стандартiв державноI
мови Мозгунова В. В.>.

Пропозuцiю схвалumu про€кm рiulенrtя кПро заmверdження iHcmpyKmopiB
НаЦiОнальноi' кол,tiсii' зi сmанdарmiв dержавноi' л4овu> посmавлено на
zолосування,

Голосували:

Щанилюк I. l-. - (за);
Мазур Н. В. - (за));

Мазурик Д, В. - (за);
Мирончук О. Я. - ((за);

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

IIIевчук-К"тIюжева О. I]. - ((за)),

<<за>> - 7;
((проти)) - немае;
(утрималися>> -, немас.
Рiшення ухвалене одноголосI{о,

IV. УХВАЛИЛИ: Схвалити проскт кПро затвердження iHcTpyKTopiB
Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноi мови>>.

V. СЛУХАЛИ: Про результати розгляду скарг.
МОзгУнов В. В. запропонував схвалити такий проект рiшення uПро

реЗУльтати розгляду скарг, перегляд та встановлення результатiв iспиту на
piBeHb володiння державною мовою, визначення рiвня володiння державною
МОВоЮ та видачу державних сертифiкатiв про piBeHb володiння державною
мовою):

<Вiдповiдно до частин другоi та третьоi cTaTTi 10, частин другоi та третьоi
cTaTTi 11, пунктiв 9, 10 та 12 частини першоi cTaTTi 44, частин десятоi та
ТРИНаДЦятоТ cTaTTi 48 Закону Украiни <Про забезпечення функцiонування
УКРаiнськоi мови як державноi>>, пiдпунктiв 11, 13 та 17 пункту 4 Положення
ПРо Нацiональну комiсiю зi стандартiв державноi мови, затвердженого
Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06 листопада 2019 року J\b 911,
Порядку проведення iспитiв на piBeHb володiння державною мовою,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14 квiтня 2021 року
Ns 409 (зi змiнами), Порядку ведення Реестру державних сертифiкатiв про
piBeHb володiння державною мовою, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 02 червня Z02| року J\Ъ 584, Порядку перевiрки рiвня
ВолоДiння державною мовою, единих вимог до процедури проведення iспитiв
Та критерiIв оцiнювання, затверджених рiшенням Нацiональноi KoMiciT зi
СТаНДарТiв державноi мови вiд 13 травня 2021 року JЮ 20, зареестрованим у
MiHicTepcTBi юстицii УкраIни 08 липня 202t року за J\Ъ 897136519 (зi змiнами),
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КЛаСифiкацii piBHiB володiння державною мовою, затвердженоi рiшенням
НацiональноТ KoMicii зi стандартiв державноi мови вiд 24 червня 2О2| року
J\b 31, Зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 16 липня 202l року за J\b
924lЗ6546, Вимог до piBHiB володiння державною мовою, затверджених
Рiшенням НацiональноI KoMicii зi стандартiв державноi мови вiд24 червня 202I
РОКУ Ns 3 1, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни l б липня 202I року
За М 925136547, Положення про iспитовi KoMicii, затвердженого рiшенням
Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноI мови вiд 06 травн я 2021 року j\Ъ

17, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 18 червня 202| року за J\Гs

820136442, Порядку оскарження результатiв iспиту на piBeHb володiння
ДеРЖаВною мовою та розгляду скарг, затвердженого рiшенням Нацiональноi
KoMicii зi стандартiв державноi мови вiд 2'| травня 202I року J\Ъ 24,
ЗаРеесТрованим в MiHicTepcTBi rостицiТ Украiни 19 липня 202l року за
j\Ъ 933/36555 (зi змiнами), розглянувши скарги Задворного Андрiя Васильовича
й РегУш BiKTopii Володимирiвни щодо результатiв iспиту на piBeHb володiння
ДеРЖаВноЮ мовою, дiючи в умовах введеного в УкраiЪi воснного стану,
Нацiональна комiсiя зi стандартiв державноi мови вирiшила:

1. Задовольнити скарги Задворного Андрiя Васильовича й Регуш BiKTopii
ВОЛОдимирiвни щодо результатiв iспиту на piBeHb володiння державною мовою
Та ПереГлянути результати складеного ними iспиту на piBeHb володiння
ДеРЖаВною мовою, встановленi рiшеннями Нацiональноi KoMicii зi стандартiв
державноТ мови вiд 28 сiчня 2022 року М 31 та вiд 08 лютого 2022 року J\Ъ 55.

2. Встановити, що:
Задворний Андрiй Васильович склав iспит на piBeHb володiння державною

мовою iз результатом 8| %;
РеГУш Вiкторiя Володимирiвна склала iспит на piBeHb володiння

державною мовою iз результатом 16 %.
3. Внести змiни в:

ЩОДаТОК 1 до рiшення Нацiональноi KoMiciI зi стандартiв державноi мови
ВiД 28 сiчня 2022 року М 31, виключивши з нього пункт 2Зl2 <Регуш Вiкторiя
В олодимирiвна 67 О/о>> 

;

,ЩОДаТОК 1 до рiшення Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноi мови
вiд 08 Лютого 2022 року J\b 55, виключивши з нього пункт 554 <Задворний
Андрiй Васильов ич 69О/о>>.

4. ВИЗначити, що Задворний Андрiй Васильович та Регуш Вiкторiя
Володимирiвна володiють державною мовою на piBHi вiлъного володiння
першого ступеня.

5. Внести змiни до:
СПИСКУ Осiб, якi володiють державною мовою на середньому piBHi другого

СТУПеНя (Щодаток 5 до рiшення Нацiональноi KoMioii зi стандартiв державноi
МОВИ Вiд 28 сiчня 2022 року J\b 31), виключивши з нього пункт 219 <Реryш
В iкторiя Володимирiвна>;

СПИСкУ осiб, якi володiють державною мовою на середньому piBHi другого
СТУПеня (,Щодаток 4 до рiшення НацiональноТ KoMicii зi стандартiв державноi
МОВИ Вiд 08 ЛЮтого 2022 року J\b 55), виключивши з нього пункт 58 <Задворний
Андрiй Васильович>>.
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6. Видати Задворному Аr,rдрiсвi Васильовичу i| Регуш BiKTopii
ВОЛОдимирiвнi державнi сертифiкати про piBerrb володiння дер}кавною мовою
вiдповiдно до пункту 4 цього рiшення.

7. Апаратовi Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв державноi мови
(ЩОвгань О.В.) забезпечи,ги внесення до Ресстру державних сертифiкатiв про
piBeHb володiння державною мовою запису про вилачу лержавних сертифiкатiв
ГIРо piBeHb володiння держав}lою MoBoIo не пiзнirше наступного дня пiсля
встановлення результатiв iспиту на piBeнb володiння державною мовою.

8. Контроль за викоLIанням пунI(ту 7 цього рirлення покласти на члена
НацiональноТ KoMicii зi стандартiв державноТ мови .Щанилюка l. Г.

9. КОнтроль за виконанням цього рiшення покласти на тимчасового
ВИКОНУВача обов'язкiв Голови НацiоrrальноТ KoMiciT зi стандартiв державноi
мови Мозгунова В. I].

Пропозuцiю схвалumu про€кm рiuлення кПро резульmаmu розеляdу скаре,
Переzляd mа всmановлення резульmаmiв iспumу на piBeHb волоdiння dержавною
Jvtовою, вuзначення рiвня волоdiння dержавноtо л4овою mа вudачу dержавнuх
Серmuфiкаmiв про piBeHb волоdiння dержавною JrlовоюD посmавлено на
zолсування.

Голосували:
Щанилюк I. 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)).
кза> - 6;
((проти)) - немае;
(утрималися> - 1.

Рiшення ухвалене бiльшiстю голосiв.

мозгунов в. в. запропонував схвалити такий проект рiшення <про
результати розгляду скарг)):

<ВiДПОВiдно до Порядку оскарження результатiв iспиту на piBeHb
володiння державною мовою та розгляду скарг, затвердженого рiшенням
НаЦiОНальноI KoMicii зi стандартiв державноТ мови вiд 27 травня 202I року
J\b 24, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 19 липня 2021 року за
J\b 933/36555 (зi змiнами), розглянувши скарги щодо результатiв iспиту на
piBeHb володiння державною мовою та щодо порушення процедури проведення
iСПИТУ на рiвенъ володiння державною мовою, що могло вплинути на
Об'еКтивнiсть результатiв iспиту на piBeHb володiння державною мовою, дiючи
В УМОВаХ ВВеДеного в Украiнi военного стану, Нацiональна комiсiя зi стандартiв
державноi мови вирiшила:

1. ЗаДОвольНити скарги щодо результатiв iспиту на piBeHb володiння
ДеРЖаВНОЮ Мовою та щодо порушення процедури проведення iспиту на piBeHb
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володiння державною мовою, пдо могло впJIинути на об'сктивнiсть результатiв
iСПИТУ На piBeHb володiння державною мовою, таких осiб, якi зобов'язанi
ВОЛОДiТИ ДерЖавною мовою та застосовувати iT пiд час виконання службових
обов'язкiв, i допУститИ Тх дО повторного складання iспиту на piBeHb володiння
державною мовою:

1. Безпалько Олексiй Петрович
2. Болута Олександр Iгорович
3. Вiнтоняк Юрiй Юрiйович
4. ГригораrrrЩмитроАrlатолiйович
5. Гр"ф Юлiя Василiвrrа
6. Касьян IОрiй [митрович
7. Корж Микита Вiталiйович
8. Леско Ярослав Васильович
9. Ляховой евген Анато"lliйович
10. ОнiщенкоОлексiйВолодимирович
1 1. Петрушка Iштван LL[iмонович
|2. Савченко Свiтлана IBaHiBHa
13. TiTapeHKo Андрiй Андрiйович
14. Флейтута Ольга Богданiвна
15. Харитонюк Павло Петрович
16. Чорна Марина Олександрiвна
|7. Шмiт Тетяна Юрiiвна.

2. КОнтроль за виконанням цього рitпення покласти на тимчасового
виконувача обов'язкiв Голови Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв державноI
мови Мозгунова В. В.>.

ПРОПОЗuЦiЮ схвалuпхu про€кm рiъuення <Про резульmаmu розzляdу скарz>
посmавлено на zолсчвання.

Голосували:
lанилюк I. 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. - (утрималася).
<за> - 6;
((проти>) - немас;
(утрималися>> - 1,

Рiшення ухвалене бiльшiстю голосiв.

мозгунов в. в. запропонував схвалити такий проскт рiшення <про
результати розгляду скарг)) :
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<Вiдповiдно до Порядку оскарження результатiв iспиту на piBeHb
ВОЛОДiння державною мовою та розгляду скарг, затвердженого рiшенням
Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноТ мови вiд 27 травня 2021 року
]ф 24, зареестрованим в MiHicTepcTBi юс,гицii Украiни 19 липня 2021 року за
J\9 933/36555 (зi змiнами), розглянувши скарги щодо результатiв iспиту на
piBeHb володiннЯ державноЮ мовою, дitочи В умовах введеного в YKpaiHi
военного стану, Нацiональна комiсiя зi стандартiв державноТ мови вирiшила:

1. ВiДМОВИти В задово.шеннi скарг щодо результатiв iспиту на piBeHb
ВОЛОДiНня Державною мовою (результат, визначений ранiше, залишаеться
НеЗМiННим) Таким особам, якi зобов'язанi володiти державною мовою та
застосовувати iT пiд час викоtIання службових обов'язкiв:

t. Батог Щмитро Федlорович
2. Бей Щенис МихайrIович
З. Бiлоножко Анх<ела JIеонiдiвна
4. Горпинич Елiна IBaHiBHa
5. Щамаскiн IBaH Георгiйович
6. Щiвчур Bipa Миколаiвна
7. Заболотня Тетяна СвгенiIвна
8. Клепiкова Алла Володимирiвна
9. Коробка Вадим Олександрович
10. Кузьмiн Олексiй Сергiйович
1 1. Лаврук Катерина ВалерiТвна
|2. Лакодименко Вадим Олександрович
13. Непорада Сергiй Анатолiйович
14. Нечипоренко Алла Михайлiвна
15. Олiйник Олена АндрiТвна
16. Остапенко BiKTop Леонiдович
17. ПалажченкоВадимВолодимирович
18. Попович Щiана Миколаiвна
19. Постевка Те,гяна Прокопiвна
20. Постолов Тимур Олегович
2l. Пристiнська Тетяна Миколаiвна
22, Русин Михайло Юрiйович
23. Страшко Юлiя Олександрiвна
24. Талащенко IОлiя I.ттлiвна

25. Тiльна Iрина BiKTopiBHa
26. Фiрсова Свiтлана Василiвна
21. Хiврич Володимир Анатолiйович
28. Хоменко Сергiй Васильович.

2. КОНТроль За виконанням цього рiшення покласти на тимчасового
ВИКОНУВача обов'язкiв Голови НацiональноТ KoMicii зi стандартiв державноТ
мови IVIозгунова В. В.>.
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Пропозuцiю схвалumu про€кm рiu.lення оПро резульmаmu роз?ляdу cKapz>
посmавлено на ?олсування,

Голосували:

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

Мазурик Д. В. - ((за));

Мирончук О. Я. - (за);
Мозryнов В. В. - (за);
Чернобров Ю. А. - кза>;
Шевчук-Клюжева О. В, - (за).

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

V. УхВАЛИЛИ:
1. Схвалити рiшення <про результати розгляду скарг, перегляд та

встановлення результатiв iспиту на piBeHb володiння державною мовою,
визначення рiвня володiнllя державноIо MoBoIo та видачу державних
сертифiкатiв про piBeHb вололiння державною MoBoIo)).

2. Схвалити рiшення <Про результати розгляду скарг).
3. Схвалити рiшення <<Про результати розгляду скарг)>.

VI. СЛУХАЛИ: Про внесення змiн до рiшення НацiональноТ KoMiciT зi
стандартiв державноТ мови вiд 25 березня 2022 року NЬ 95.

VI. ВиСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. запропонував схвалити

внесення змiн до рiшення Нацiональноi KoMiciT
25 березня2022 року J\Ъ 95>:

кВiдповiдно до пункту 12 частини першоi cTaTTi 44 Закону Украiни <<Про
забезпечення функцiонування ykpaiHcbkoT мови як державноi>>, пункту 4
Положення про Нацiональну комiсiю зi стандартiв державноi мови,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiъи вiд 06 листопада
20I9poкy J\Ъ 911, дiючИ В умоваХ введеногО В Украiнi воснного стану,
Нацiональна комiсiя зi стандартiв державноi мови вирiшила:

1. У пiдпунктi 81 пункту 1 рiшення Нацiональноi KoMicii зi стандартiв
державноi мови вiд 25 березня 2022 року J\Гs 95 <Про результати розгляду
скарг) слова <<Середа Микита Васильович>> замiнити словами <Середа Микита
Валерiйович)>.

2. У пiдПунктi 104 пункry 1 рiшення НацiональноТ KoMicii зi стандартiв
державнОi мови вiд 25 березня 2022 року Ns 95 <Про результати розгJIяду скарг>)
слова <<ТТТевченко Тетяна СергiТвна>> замiнити сJIовами <<ТТТевченко Тетяна
Василiвно>.

3, Контроль за виконанням цього рiшення покласти на тимчасового
виконувача обов'язкiв Голови Нацiональноi koMicii зi стандартiв державнот
мови Мозгунова В. В.>>.

такий проект рiшення <Про
зi отандартiв державноi мови вiд
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Пропозuцiю схвалumu проекm рiulення кПро внесення злwiн dо рiu,tення
Нацiональноi' Kotwici| зi сmанdарmiв dерuсавноi' Jwовu Bid 25 березня 2022 року
]W 95)) посmавлено на zолсування,

Голосували:

Щанилюк I. Г. - (за);
Ма.ур Н. В. - ((за));

VIазурик Д. В. - ((за));

VIирончук О. Я. - ((за));

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

Шевчук-Клюжева О. В. - ((за)).

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

vI. УХВАЛИЛИ: Схвалити рiшення <lIpovl. y^.IrAJrytJly[: \-хвалити рlшення (rrpo внесення змlн до рlшення
Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв державноi мови вiд 25 березня 2022 року
Jф 95).

VII. СЛУХАЛИ: Про роботу iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем
Нацiональноi KoMiciT зi стандартiв дерхtавноТ мови.

VII. ВИсТУПИЛИ:

змiн рiшення

Мозгунов В. В. попросив .Щанилюка I. Г. поiнформувати про перевiрку
РОбiт претендентiв, якi складали iспит на piBeHb володiння державною мовою.

Щанилюк I. Ii поiнформував про проблеми iз роботою iспитовоi системи
та можливi шляхи ix подолання.

Завершення засiдання: 1 0:49

Голова засiдання -
т. в. о. Голови KoMiciT

Секретар засiдання -
член KoMiciT

Мозгунов В. В.

Чернобров IO. А.



15

fоdаmок / до протоколу
засiдання Нацiональноi KoMicii
зi стандартiв державноi мови
вiд <02> травня 2022 року j\Ъ 25

змIни
до Положення про апарат

НацiональноТ KoMiciT зi стандартiв державноi мови

1. У TeKcTi Положення:

1) абзац перший пункту 9 викласти в такiй редакцii:

<<9. Апаратом керус керiвник Апарату, якого призначае на посаду та
ЗВiЛьняс З посади Комiсiя своiм рiшенням вiдповiдно до встановленого законом
ПОРЯДКУ. На засiДаннi KoMicii пропозицiТ щодо кандидатур на посаду керiвника
Апарату вносить Голова KoMicii, заступник Голови KoMiciT або один iз членiв
KoMicii. Вiдповiдно до рiшення KoMicii Голова KoMiciT видае нак€tз, в якому
ЗаЗнаЧаеться дата початку роботи керiвника Апарату на вiдповiднiй посадi або
припинення роботи.>.

2) абзац перший пункту 12 викласти в такiй редакцiТ:

<12. Керiвник Апарату мас заступникiв (не бiльше двох), яких призначас
На ПосаДи та звiпьняс з посад Комiсiя своiм рiшенням вiдповiдно до
ВсТановленого законом порядку. На засiданнi KoMicii пропозицii щодо
КанДиДатур на посаду заступника керiвника Апарату вносить Голова KoMicii,
ЗаСТУПнИк Голови KoMicii або один iз членiв KoMicii. Вiдповiдно до рiшення
KoMicii Голова KoMiciT видае наказ, в якому залзначаеться дата початку роботи
заступника керiвника Апарату на вiдповiднiй посадi або припинення роботи.>

Т. в. о. Голови
Нацiональноi KoMicii
зi стандартiв державноi мови Володимир МОЗГУНОВ
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,Щоdаmок 2 до протоколу
засiдання Нацiональноi KoMiciI
зi стандартiв державноi мови
вiд <02> травня 2022 року Ns 25

Список
iHcTpyKTopiB Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноi мови,

повноваження яких припинено

1. Левицька-Ревуцька Ольга Свгенiвна
2. Макарчук Людмила Петрiвна
З. Мiнгальова Юлiя Iгорiвна
4. Муртазiна Наталiя Валерiiвна
5. Улич Наталiя МиколаIвна
6. Шипотiлова олена Павлiвна

Т. в. о. Голови
Нацiональноi KoMicii
зi стандартiв державноi мови Володимир МОЗГУНОВ
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,Щоdаmок J до протоколу
засiдання Нацiональноi KoMicii
зi стандартiв державноi мови
вiд <02>> травня 2022 року N9 25

Список
iHcTpyKTopiB Нацiональноi KoMicii зi стандартiв держсавноi мови

l. Адамович Олена BiKTopiBHa
2. Вощенко Вiкторiя Юрiiвна
3. Костик Оксана Богданiвна
4. Острогляд .Щмитро Олександрович
5. Прухницький Вiталiй Сергiйович

Т. в. о. Голови
Нацiональноi KoMicii
зi стандартiв державноI мови Володимир МОЗГУНОВ


