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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«21» грудня 2022 року          № 407

Про внесення змін до рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови

від 27 травня 2021 року № 23

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 44, частин першої та 
четвертої статті 47 Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», підпункту 8 пункту 4 та пунктів 7 і 12 
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, діючи в умовах введеного в Україні воєнного 
стану, Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні 
(протокол № 125 від «21» грудня 2022 року)

ВИРІШИЛА:

1. Внести до 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, такі зміни:

1) пункт 4 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«4. Комісія аналізує діяльність уповноважених установ (організацій) у 
регіонах та (за потреби) ухвалює рішення про додаткове залучення 
уповноважених установ (організацій) до проведення іспитів та/або перевірки 
й оцінювання їх результатів. 
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Комісія на своєму офіційному вебсайті публікує оголошення про 
потребу залучення уповноважених установ (організацій) в кожному регіоні.

За результатами розгляду поданих документів Комісія приймає одне з 
таких рішень:

1) про призначення уповноваженої установи (організації) та внесення її 
до переліку уповноважених установ (організацій);

2) про відмову у призначенні уповноваженої установи (організації) та 
внесенні її до переліку уповноважених установ (організацій).

Комісія укладає з призначеною уповноваженою установою 
(організацією) договір.»;

2) пункт 5 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«5. Комісія може ухвалити рішення про припинення повноважень 
уповноваженої установи (організації), виключення її з переліку 
уповноважених установ (організацій) та розірвання договору (якщо він був 
укладений) за наявності однієї чи кількох таких умов:

1) уповноважена установа (організація) не відповідає вимогам, 
визначеним пунктом 2 розділу II цього Порядку;

2) уповноважена установа (організація) не уклала договір на поточний 
рік або не виконує умов договору;

3) делеговані уповноваженою установою (організацією) екзаменатори 
Комісії та інструктори не виконують або неналежно виконують свої 
обов’язки;

4) уповноважена установа (організація) подала клопотання про 
припинення повноважень уповноваженої установи (організації);

5) за інших умов, передбачених чинним законодавством.»;

3) пункт 5 розділу ІV викласти в такій редакції:

«5. Комісія може ухвалити рішення про припинення повноважень 
екзаменатора Комісії та виключення його з переліку екзаменаторів Комісії за 
наявності однієї чи кількох таких умов:
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1) припинено повноваження уповноваженої установи (організації), 
виключено її з переліку уповноважених установ (організацій) та розірвано 
договір (якщо він був укладений);

2) екзаменатор Комісії не здійснює перевірку й оцінювання результатів 
іспитів упродовж трьох місяців;

3) екзаменатор Комісії припинив трудові відносини з уповноваженою 
установою (організацією), про що уповноважена установа (організація) 
повідомляє Комісію;

4) уповноважена установа (організація) надіслала клопотання про 
припинення повноважень екзаменатора Комісії та виключення його з 
переліку екзаменаторів Комісії;

5) екзаменатор Комісії не виконує або неналежно виконує свої 
обов’язки, встановлені пунктом 2 розділу IV цього Порядку;

6) за інших умов, передбачених чинним законодавством.

Про рішення Комісія повідомляє уповноважену установу 
(організацію).»;

4) пункт 6 розділу ІV викласти в такій редакції:

«6. Комісія може ухвалити рішення про припинення повноважень 
інструктора та виключення його з переліку інструкторів за наявності однієї 
чи кількох таких умов:

1) припинено повноваження уповноваженої установи (організації), 
виключено її з переліку уповноважених установ (організацій) та розірвано 
договір (якщо він був укладений);

2) інструктор припинив трудові відносини з уповноваженою установою 
(організацією), про що уповноважена установа (організація) повідомляє 
Комісію;

3) уповноважена установа (організація) надіслала клопотання про 
припинення повноважень інструктора та виключення його з переліку 
інструкторів;

4) інструктор не виконує або неналежно виконує свої обов’язки, 
встановлені пунктом 4 розділу IV цього Порядку;
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5) за інших умов, передбачених чинним законодавством.

Про рішення Комісія повідомляє уповноважену установу 
(організацію).».

2. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 
(Ящук Л. П.) забезпечити в установленому порядку подання цього рішення 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 
Національної комісії зі стандартів державної мови Мозгунова В. В.

Голова Комісії       Володимир МОЗГУНОВ


