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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

РІШЕННЯ

м. Київ

«20» грудня  2022 року № 400

Про внесення змін до рішень
Національної комісії зі стандартів державної мови

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 44, частин першої та четвертої 
статті 47 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної», пунктів 4, 7 та 12 Положення про Національну комісію зі стандартів 
державної мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 
листопада 2019 року № 911, розглянувши звернення громадян та надані ними 
підтверджувальні документи, діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, 
Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні (протокол № 124 
від «20» грудня 2022 року)

ВИРІШИЛА:
 

1. У п. 446 Додатка 1 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 06.12.2022 року № 387 слова «Паламарчук Наталія 
Олексіївна» замінити на «Дерев’янко Наталія Олексіївна»;

у п. 288 Додатка 5 до рішення Національної комісії зі стандартів державної 
мови від 06.12.2022 року № 387 слова «Паламарчук Наталія Олексіївна» замінити 
на «Дерев’янко Наталія Олексіївна».

2. У п. 85 Додатка 1 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 04.11.2022 року № 350 слова «Любий Тетяна Михайлівна» 
замінити на «Любий-Богуцька Тетяна Михайлівна»;

у п. 64 Додатка 4 до рішення Національної комісії зі стандартів державної 
мови від 04.11.2022 року № 350 слова «Любий Тетяна Михайлівна» замінити на 
«Любий-Богуцька Тетяна Михайлівна».

3. Надати повноваження відділу стандартів державної мови та 
забезпечення оцінювання рівня володіння державною мовою (Цікавий С. А.) 
внести в Реєстр державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою 
такі зміни:



згенерувати на заміну державного сертифіката про рівень володіння 
державною мовою серія УМД 00149849 від 06.12.2022 на ім’я «Паламарчук 
Наталія Олексіївна» державний сертифікат про рівень володіння державною 
мовою на ім’я «Дерев’янко Наталія Олексіївна».

згенерувати на заміну державного сертифіката про рівень володіння 
державною мовою серія УМД 00146477 від 04.11.2022 на ім’я «Любий Тетяна 
Михайлівна» державний сертифікат про рівень володіння державною мовою на 
ім’я «Любий-Богуцька Тетяна Михайлівна».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена 
Національної комісії зі стандартів державної мови Данилюка І. Г.

Голова Комісії                                                        Володимир МОЗГУНОВ


