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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«29» грудня 2022 року          № 425

Про внесення змін до рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови 

від 18 листопада 2022 року № 372 

Відповідно до статті 47 Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної», пунктів 7 та 12 Положення про 
Національну комісію зі стандартів державної мови, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 року № 911, з метою 
ефективної реалізації Комунікаційної програми Національної комісії зі 
стандартів державної мови на друге півріччя 2022 року та 2023 рік, затвердженої 
рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 04 жовтня 2022 
року № 305, діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, Національна 
комісія зі стандартів державної мови на засіданні (протокол № 128 від 29 грудня 
2022 року)

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Національної комісії зі стандартів державної 
мови від 18 листопада 2022 року № 372 «Про створення Платформи 
комунікативної безбар’єрності» такі зміни:

1) Пункт 7 викласти у такій редакції:
«7. Встановити, що особи, зазначені у пункті 4 цього рішення, можуть 

створювати, модернізувати, адмініструвати групові чати в сервісах обміну 
повідомленнями (Viber, Telegram та інші) в межах наданих їм повноважень та 
забезпечувати невідкладний розгляд повідомлень щодо: 

7.1. Технічних збоїв, які спричинили неможливість складання іспитів на 
рівень володіння державною мовою або незбереження відповідей; 
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7.2. Некоректної архівації попередніх спроб складання іспитів на рівень 

володіння державною мовою, що унеможливлює повторну реєстрацію для 
складання іспитів на рівень володіння державною мовою; 

7.3. Інших ситуацій, що виникають у зв’язку з особливостями 
функціонування іспитової системи і потребують вирішення в режимі реального 
часу; 

7.4. Форс-мажорних обставин, які виникають в одній або кількох 
уповноважених установах.»;

2) Пункт 9 викласти у такій редакції:
«9. Координаторам Платформи комунікативної безбар’єрності, 

визначеним у пункті 4 цього рішення, вживати невідкладних заходів щодо: 
9.1. відновлення права претендента на складання іспиту на рівень 

володіння державною мовою, якщо причиною порушення такого права стали 
обставини, визначені у підпунктах 7.1–7.3 пункту 7 цього рішення; 

9.2. забезпечення доступу до повторної реєстрації на іспит на рівень 
володіння державною мовою у випадках настання обставин, визначених у 
підпунктах 7.1–7.4 пункту 7 цього рішення.».

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

Голова Комісії          Володимир МОЗГУНОВ


