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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 82
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                              07 вересня 2022 року

                                                                              Початок засідання: 14:00
Присутні:
Голова Комісії:
члени Комісії:

т. в. о. керівника апарату:
завідувач сектору 
організаційного 
забезпечення, контролю та 
аналізу діяльності Апарату 
Комісії:
головний спеціаліст сектору 
організаційного забезпечення, 
контролю та аналізу діяльності 
Апарату Комісії:

1. Мозгунов Володимир Володимирович
2. Данилюк Ілля Григорович
3. Ковтунець Оксана Степанівна
4. Коляденко Олена Олександрівна
5. Мазур Наталія Василівна
6. Новікова Ольга Олександрівна
7. Чернобров Юлія Анатоліївна
8. Ящук Лариса Петрівна

9. Біленька Ірина Миколаївна

10. Сторожик Юлія Борисівна

Порядок денний:
1. Про роботу уповноважених установ (організацій), які проводять 

іспити на рівень володіння державною мовою.

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання.

ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. запропонував розпочати засідання.
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Пропозицію розпочати засідання поставлено на голосування.

Голосували:
Данилюк І. Г. – «за»;
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»; 
Мазур Н. В. – «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. – «за».

«за» ‒ 7;
«проти» ‒  немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

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

1. Про роботу уповноважених установ (організацій), які проводять 
іспити на рівень володіння державною мовою.

Пропозицію затвердити порядок денний засідання поставлено на 
голосування.

Голосували:
Данилюк І. Г. – «за»;
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»;
Мазур Н. В. – «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»;
Чернобров Ю. А. – «за».

«за» ‒ 7
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Розпочати засідання й затвердити такий порядок 
денний:

1. Про роботу уповноважених установ (організацій), які проводять 
іспити на рівень володіння державною мовою.
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І. СЛУХАЛИ: Про роботу уповноважених установ (організацій), які 
проводять іспити на рівень володіння державною мовою.

І. ВИСТУПИЛИ:
Ковтунець О. С. представила проєкт рішення «Про роботу 

уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень 
володіння державною мовою»:

«Відповідно до пункту 8 частини першої статті 44 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної», підпункту 8 
пункту 4 Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 
2019 року № 911, пункту 8 Порядку проведення іспитів на рівень володіння 
державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 року № 409 (зі змінами), Порядку призначення спеціально 
уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень 
володіння державною мовою, затвердженого рішенням Національної 
комісії зі стандартів державної мови від 27 травня 2021 року № 23, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 липня 2021 року за № 
926/36548, діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, Національна 
комісія зі стандартів державної мови на засіданні (протокол № 82 від 07 
вересня 2022 року) вирішила : 

1. Призначити Київський національний університет будівництва і 
архітектури спеціально уповноваженою установою (організацією), яка 
проводить іспити на рівень володіння державною мовою. 

2. Доручити Голові Національної комісії зі стандартів державної мови 
Мозгунову В. В. від імені Національної комісії зі стандартів державної мови 
укласти й підписати договір про відшкодування витрат за надання послуг з 
проведення іспитів та/або перевірки результатів іспитів на рівень володіння 
державною мовою з Київським національним університетом будівництва і 
архітектури як спеціально уповноваженою установою (організацією), яка 
проводить іспити на рівень володіння державною мовою.

3. Відділу стандартів державної мови та забезпечення оцінювання 
рівня володіння державною мовою (Цікавий С. А.) забезпечити організацію 
та провести навчання щодо правил роботи інструктора з організації 
проведення процедури іспиту на рівень володіння державною мовою 
претендента на призначення інструктором Ткаченко Наталії Валеріївни.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 
Національної комісії зі стандартів державної мови Мозгунова В. В.».
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Пропозицію схвалити проєкт рішення «Про роботу уповноважених 
установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною 
мовою» поставлено на голосування.

Голосували:
Данилюк І. Г. – «за»;
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»; 
Мазур Н. В. – «за»
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»
Чернобров Ю. А. – «за».

«за» ‒ 7;
«проти» ‒ немає;
«утрималися» ‒ немає.
Рішення ухвалене одноголосно.

І. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення «Про роботу уповноважених 
установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною 
мовою».

Завершення засідання: 14:10

Голова засідання – 
Голова Комісії Володимир МОЗГУНОВ

Секретар засідання –
член Комісії      Юлія ЧЕРНОБРОВ


