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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

ПРОТОКОЛ № 91
засідання Національної комісії зі стандартів державної мови

м. Київ                                                              26 вересня 2022 року

                                                                              Початок засідання: 09:30
Присутні:
Голова Комісії:
члени Комісії:

в. о. керівника апарату:
головний спеціаліст відділу 
стандартів державної мови та 
забезпечення оцінювання рівня 
володіння державною мовою:

1. Мозгунов Володимир Володимирович
2. Ковтунець Оксана Степанівна
3. Коляденко Олена Олександрівна
4. Мазур Наталія Василівна
5. Мазурик Данута Володимирівна
6. Новікова Ольга Олександрівна
7. Ящук Лариса Петрівна

8.  Сторожик Юлія Борисівна

Порядок денний:
1. Про розгляд звернень, що надійшли до Національної комісії зі 

стандартів державної мови.
2. Різне.

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання.

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

Голосували:
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»; 
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Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»;

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

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

1. Про розгляд звернень, що надійшли до Національної комісії зі 
стандартів державної мови.

2. Різне.

Пропозицію затвердити порядок денний засідання поставлено на 
голосування.

Голосували:
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»;
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»;

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

УХВАЛИЛИ: Розпочати засідання й затвердити такий порядок 
денний:

1. Про розгляд звернень, що надійшли до Національної комісії зі 
стандартів державної мови.

2. Різне.

I. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернень, що надійшли до Національної 
комісії зі стандартів державної мови.

І. ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. доповів про доповідну записку від завідувача сектору 

юридичного забезпечення А. М. Чернушича № 6/400-22 щодо опрацювання 
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звернень гр. Дробахи М. А. та Кудимець В. В., які зверулис до Комісії з 
проханням змінити прізвища в сертифікаті про рівень володіння державною 
мовою. Андрій Миколайович, покликаючись на Закону України «Про 
захист персональних даних», обґрунтував необхідність унесення змін до 
персональних даних Кудимець В. В. і Дробахи М. А. в особистому кобінетів 
іспитової системи, у рішенні Комісії про видачу державного скртифіката 
про рівень володіння державної мови та у реєстрі державних сертифікатів 
про рівень володіння державною мовою і замінити прізвища Гайдученко на 
Кудимець, а Никифоренко на Дробаха.

Пропозицію внести зміни в персональні дані гр. Кудимець В. В. та 
гр. Дробахи М. А. у рішенні Комісії «Про видачу державних сертифікатів 
про рівень володіння державною мовою» поставлено на голосування.

Голосували:
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»;
Мазур Н. В. – «за»;
Мазурик Д. В. – «за»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»;

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

І. УХВАЛИЛИ: Схвалити рішення про внесення змін до персональних 
даних гр. Кудимець В. В. та гр. Дробахи М. А. у рішенні Комісії «Про 
видачу державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою».

ІІ. СЛУХАЛИ: Різне.

ІІ. ВИСТУПИЛИ:
Мозгунов В. В. звернувся з пропозицією про встановлення 

заступникові керівника апарату Національної комісії зі стандартів 
державної мови Ящук Ларисі Петрівні за період роботи з 01 вересня 2022 
року по 30 вересня 2022 премії за ініціативність праці, ефективність, якість, 
заінтересованість у досягненні кінцевого результату та посилену 
персональну відповідальність за доручену роботу та поставлені завдання в 
розмірі 20 % від посадового окладу в межах економії фонду оплати праці та 
надбавку за інтенсивність праці ‒ 70% від посадового окладу.
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Мазурик Д. В. запитала, чи можемо ми призначати премію, якщо 
«Положення про преміювання працівників Національної комісії зі 
стандартів державної мови» ще не було затверджено рішенням Комісії.

Мозгунов В. В. повідомив, що Подання щодо преміювання заступника 
керівника апарату за ініціативність праці, ефективність, якість, 
заінтересованість у досягненні кінцевого результату та посилену 
персональну відповідальність за доручену роботу та поставлені завдання 
підготовлено відповідно до чинного положення, яке потребує змін. 

Мазурик Д. В. поцікавилася щодо критеріїв, за якими визначають 
інтенсивність праці.

Ящук Л. П. повідомила, що механізм преміювання визначено  законом 
України «Про державну службу». Робота над критеріями для визначення 
інтенсивності праці працівників Комісії перебуває на завершальному етапі.

Пропозицію схвалити рішення поставлено на голосування.

Голосували:
Ковтунець О. С. – «за»;
Коляденко О. О. – «за»; 
Мазур Н. В. – «утрималася»;
Мазурик Д. В. – «утрималася»;
Мозгунов В. В. ‒ «за»;
Новікова О. О. ‒ «за»

«за» ‒ 4;
«проти» ‒  немає;
«утрималися» ‒ 2.
Рішення не схвалене.

ІІ. УХВАЛИЛИ: Відмовити у встановленні премії.

Мазур Н. В. зауважила, що в показниках інтенсивності, які були 
наведені в обґрунтуванні преміювання заступника керівника апарату 
Комісії, зазначено, що Ящук Л. П. забезпечила організаційну підготовку 
засідань Комісії, однак підготовку засідань у вересні здійснювали члени 
Комісії. Члени Комісії готували проєкти Рішень, організовували зустрічі 
на платформі Zoom, здійснювали запис засідань. Наталія Василівна 
запропонувала розглянути кожен із показників інтенсивності окремо та 
скорегувати розмір преміювання. 

Ящук Л. П. зазначила, що апарат Комісії забезпечує організаційну 
підготовку засідань Комісії в межах можливостей. Апарат Комісії готує 
протоколи засідань. Технічних можливостей проводити запис не має. 
Наголосила на тому, що в Комісії немає документа, який би визначав 
критерії для встановлення інтенсивності праці керівника апарату Комісії.
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Мозгунов В. В. запропонував Мазур Н. В. організувати роботу членів 
Комісії, які мають розпрацювати чіткі критерії визначення інтенсивності 
праці керівника апарату Комісії.

Завершення засідання: 10:25

Голова засідання – 
Голова Комісії Володимир МОЗГУНОВ

Секретар засідання –
член Комісії      Олена КОЛЯДЕНКО


