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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 43
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                              03 червня 2022 року

                                                                              Початок засідання: 16:00
Присутні:
т. в. о. голови Комісії:
члени Комісії:

т. в. о. керівника апарату:

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. Ящук Лариса Петрівна

Порядок денний:
1. Про визначення уповноваженої особи (координатора) з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 
протидії насильству за ознакою статі в Національній комісії зі стандартів 
державної мови.

2. Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 02 червня 2022 року № 147.

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».

«за» ‒ 6;
«проти» ‒  немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.
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Мозгунов В. В. запропонував затвердити такий порядок денний засідання:
1. Про визначення уповноваженої особи (координатора) з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 
протидії насильству за ознакою статі в Національній комісії зі стандартів 
державної мови.

2. Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 02 червня 2022 року № 147.

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».

«за» ‒ 6;
«проти» ‒  немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Розпочати засідання і затвердити такий порядок денний:
1. Про визначення уповноваженої особи (координатора) з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 
протидії насильству за ознакою статі в Національній комісії зі стандартів 
державної мови.

2. Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 02 червня 2022 року № 147.

I. СЛУХАЛИ: Про визначення уповноваженої особи (координатора) з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання 
та протидії насильству за ознакою статі в Національній комісії зі стандартів 
державної мови.

І. ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. повідомив про необхідність визначити уповноважену 

особу, яка буде представляти Національну комісію зі стандартів державної 
мови в Урядовій комісії, і запропонував схвалити такий проєкт рішення «Про 
визначення уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за 
ознакою статі в Національній комісії зі стандартів державної мови»:

«Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» і пункту 7 
Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, 
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 
року № 911, діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, Національна 
комісія зі стандартів державної мови на засіданні (протокол № 43 від 03 червня 
2022 року) вирішила: 

1. Визначити члена Національної комісії зі стандартів державної мови 
ЧЕРНОБРОВ Юлію Анатоліївну уповноваженою особою (координатором) із 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання 
та протидії насильству за ознакою статі в Національній комісії зі стандартів 
державної мови.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 14 липня 2020 року № 13 «Про призначення 
уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків відповідно до статті 12 Закону України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

3. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 
(Ящук Л. П.) забезпечити внесення відповідних відміток у справах архіву.

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 визначення уповноваженої 
особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі в 
Національній комісії зі стандартів державної мови» 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. ‒ «утрималась».

«за» ‒ 5;
«проти» ‒  немає;
«утрималися» ‒ 1.
Рішення ухвалене більшістю голосів.

І. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про визначення уповноваженої особи 
(координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі в Національній 
комісії зі стандартів державної мови».

II. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 02 червня 2022 року № 147.
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ІІ. ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. запропонував схвалити такий проєкт рішення «Про 

внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 
02 червня 2022 року № 147»:

«Відповідно до пункту 7 Положення про Національну комісію зі 
стандартів державної мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 06 листопада 2019 року № 911, діючи в умовах введеного в Україні 
воєнного стану, Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні 
(протокол № 43 від 03 червня 2022 року) вирішила: 

1. У тексті преамбули до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 02 червня 2022 року № 147 «Про визнання таким, що 
втратило чинність, рішення Національної комісії зі стандартів державної мови 
від 12 квітня 2022 року № 100» слово «травня» замінити словом «червня».

2. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 
(Ящук Л. П.) забезпечити внесення відповідних відміток у справах архіву.

3. 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 внесення змін до рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови від 02 червня 2022 року 
№ 147» 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».

«за» ‒ 6;
«проти» ‒  немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

ІІ. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про внесення змін до рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови від 02 червня 2022 року 
№ 147».

Завершення засідання: 16:15

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

Секретар засідання –
член Комісії      Чернобров Ю. А.


