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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

« 23 » лютого 2022 року             № 86 

Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи 
апарату Національної комісії зі стандартів державної мови 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону 
України «Про забезпечення функціонування української мови як 
державної», Положення про Національну комісію зі стандартів державної 
мови, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
06 листопада 2019 року № 911, Порядку проведення іспитів на рівень 
володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409 (зі змінами), Порядку 
ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною 
мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
02 червня 2021 року № 584, Національна комісія зі стандартів державної 
мови

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про Відділ аналітично-організаційної 
роботи, затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 31 серпня 2020 року № 21 (зі змінами), доповнивши 
розділ 2 пунктом 2.11 у такій редакції:

«2.11. Здійснення контролю за роботою електронного кабінету 
претендента та адміністрування електронного кабінету претендента, 
забезпечення моніторингу стану проведення іспитів на рівень володіння 
державною мовою, участі в підготовці підсумкових електронних протоколів 
перевірки з визначеними результатами іспиту до засідання Комісії, під час 
якого Комісія ухвалює рішення про рівень володіння державною мовою і 
надання або ненадання претендентові державного сертифіката про рівень 
володіння державною мовою.».



2. Внести зміни до Положення про Відділ стандартів державної мови 
та забезпечення оцінювання володіння державною мовою, затвердженого 
рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 31 серпня 
2020 року № 20 (зі змінами), доповнивши розділ 2 пунктом 2.11 у такій 
редакції:

«2.11. Здійснення контролю за роботою електронного кабінету 
претендента та адміністрування електронного кабінету претендента, 
забезпечення моніторингу стану проведення іспитів на рівень володіння 
державною мовою, участі в підготовці підсумкових електронних протоколів 
перевірки з визначеними результатами іспиту до засідання Комісії, під час 
якого Комісія ухвалює рішення про рівень володіння державною мовою і 
надання або ненадання претендентові державного сертифіката про рівень 
володіння державною мовою.».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на т. в. о. Голови 
Національної комісії зі стандартів державної мови Мозгунова В. В.

Т. в. о. Голови   Володимир МОЗГУНОВ


