
ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000CC5F3400AEC0A000 
Підписант Мозгунов Володимир Володимирович
Дійсний з 15.02.2022 0:00:00 по 14.02.2024 23:59:59

НКСДМ

Н4ВВ>ВВV0=p]О
1.3-1.9/364-22 від 12.09.2022

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 85
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                              12 вересня 2022 року

                                                                              Початок засідання: 16:00
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 питання цифрової трансформації та взаємодію Національної 

комісії зі стандартів державної мови з іншими органами влади.

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання.

ВИСТУПИЛИ:



Мозгунов В. В. запропонував розпочати засідання.

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 питання цифрової трансформації та взаємодію Національної 
комісії зі стандартів державної мови з іншими органами виконавчої влади.

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 питання цифрової трансформації та взаємодію Національної 
комісії зі стандартів державної мови з іншими органами виконавчої влади.

I. СЛУХАЛИ: Про питання цифрової трансформації та взаємодію 
Національної комісії зі стандартів державної мови з іншими органами 
виконавчої влади.

І. ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. повідомив про лист від Міністерства цифрової 

трансформації України від 06.08.2022 1/04-2-6550, у якому висловлено 
прохання поінформувати щодо адміністративних послуг, які надає 
Національна комісія зі стандартів державної мови (далі – Комісія), а також про 
послуги, які втратили актуальність, або до яких були внесені зміни. 

Звернув увагу, що необхідно актуалізувати інформацію щодо 
відповідальних осіб, які беруть участь у наповненні Реєстру (повідомити 
посади, електронні адреси та контактні номери мобільних / міських телефонів).

Поінформував, що завідувач сектору інформаційних технологій та 
цифрової трансформації М. С. Дідух службовою запискою повідомив 
в. о. керівника апарату Комісії про відсутність у нього доступу до реєстру 
адміністративних послуг, який реалізується на Порталі.

Поінформував, що в. о. керівника апарату Комісії службовою запискою 
повідомила Голову Комісії про необхідність розглянути на засіданні Комісії 
питання щодо надання адміністративних послуг Комісією, беручи до уваги 
вимоги Закону України «Про адміністративні послуги».

Ящук Л. П. додала, що Комісія, відповідно до Закону України «Про 
адміністративні послуги» не є надавачем адміністративних послуг, оскільки не 
відповідає жодному критерію, визначеному в Законі. 

Мозгунов В. В. вніс пропозицію:
1. У відповідь на лист Міністерства цифрової трансформації України від 

06.08.2022 №1/04-2-6550 поінформувати Міністерство цифрової 
трансформації України, що лист Комісії від 26.01.2022 №2.4/332/22 підписала 
Голова Комісії Демська О. М.  без обговорення на засіданні Комісії як 
центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, не беручи до 
уваги колегіальності цього органу.

2. Зазначити, що зміст листа від 26.01.2022 №2.4/332/22 не відповідає 
дійсності.

3. Доручити членові Комісії Данилюку І. Г. скоординувати надання 
доступу до реєстру адміністративних послуг, який реалізується на Єдиному 
державному вебпорталі електронних послуг «Портал Дія» через програмний 
засіб «Гід з державних послуг» (офіційна адреса в мережі Інтернет – 



guide.diia.gov.ua) для актуалізації інформації завідувачеві сектору 
інформаційних технологій та цифрової трансформації Дідуху М.С.

Пропозицію 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.

I. УХВАЛИЛИ:
1. У відповідь на лист Міністерства цифрової трансформації України від 

06.08.2022 №1/04-2-6550 поінформувати Міністерство цифрової 
трансформації України, що лист Комісії від 26.01.2022 №2.4/332/22 підписала 
Голова Комісії Демська О. М. без обговорення на засіданні Комісії як 
центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, не беручи до 
уваги колегіальності цього органу.

2. Зазначити, що зміст листа від 26.01.2022 №2.4/332/22 не відповідає 
дійсності.

3. Доручити членові Комісії Данилюку І. Г. скоординувати надання 
доступу до реєстру адміністративних послуг, який реалізується на Єдиному 
державному вебпорталі електронних послуг «Портал Дія» через програмний 
засіб «Гід з державних послуг» (офіційна адреса в мережі Інтернет – 
guide.diia.gov.ua) для актуалізації інформації завідувачеві сектору 
інформаційних технологій та цифрової трансформації Дідуху М.С.

Завершення засідання: 16:20

Голова засідання – 
Голова Комісії

Володимир МОЗГУНОВ

Секретар засідання –
член Комісії      Юлія ЧЕРНОБРОВ




