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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«14» січня 2022 року                      № 13

Про внесення змін 
до деяких рішень

Національної комісії зі стандартів державної мови 

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 44 Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної», пункту 4 
Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада                    
2019 року № 911, Національна комісія зі стандартів державної мови 

ВИРІШИЛА:

1. У пункті 689 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 10 вересня 2021 року № 160 слова і цифри 
«Линник Вікторія Анатоліївна 84 %» замінити словами і цифрами «Ліннік 
Вікторія Анатоліївна 84 %»; 

у пункті 465 додатка № 6 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 10 вересня 2021 року № 160 слова «Линник Вікторія 
Анатоліївна» замінити словами «Ліннік Вікторія Анатоліївна». 

2. У пункті 752 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 15 вересня 2021 року № 174 слова і цифри 
«Кравчук Ірина Михайлівна 65 %» замінити словами і цифрами «Корсонюк 
Ірина Михайлівна 65 %»; 

у пункті 57 додатка № 5 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 15 вересня 2021 року № 174 слова «Кравчук Ірина 
Михайлівна» замінити словами «Корсонюк Ірина Михайлівна».

3. У пункті 1081 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 04 листопада 2021 року № 261 слова і цифри 
«Кочевскій Геннадій Володимирович 80 %» замінити словами і цифрами 
«Кочевський Геннадій Володимирович 80 %»; 
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у пункті 676 додатка № 6 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 04 листопада 2021 року № 261 слова «Кочевскій Геннадій 
Володимирович» замінити словами «Кочевський Геннадій Володимирович». 

4. У пункті 235 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 30 листопада 2021 року № 312 слова і цифри 
«Вакулич Оксана Адамівна 95 %» замінити словами і цифрами «Вакуліч 
Оксана Адамівна 95 %»; 

у пункті 57 додатка № 7 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 30 листопада 2021 року № 312 слова «Вакулич Оксана 
Адамівна» замінити словами «Вакуліч Оксана Адамівна».

5. У пункті 1578 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 03 грудня 2021 року № 321 слова і цифри 
«Суліменко Лариса Володимирівна 94 %» замінити словами і цифрами 
«Воробйова Лариса Володимирівна 94 %»; 

у пункті 354 додатка № 7 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 03 грудня 2021 року № 321 слова «Суліменко Лариса 
Володимирівна» замінити словами «Воробйова Лариса Володимирівна».

6. У пункті 2280 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 14 грудня 2021 року № 343 слова і цифри 
«Ткачук Тетяна Олександрівна 89 %» замінити словами і цифрами 
«Атаманчук Тетяна Олександрівна 89 %»; 

у пункті 1440 додатка № 6 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 14 грудня 2021 року № 343 слова «Ткачук 
Тетяна Олександрівна» замінити словами «Атаманчук Тетяна Олександрівна».

7. У пункті 1684 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 23 грудня 2021 року № 363 слова і цифри 
«Щитова Анастасія Андріївна 91 %» замінити словами і цифрами «Ісакова 
Анастасія Андріївна 91 %»; 

у пункті 418 додатка № 6 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 23 грудня 2021 року № 363 слова «Щитова Анастасія 
Андріївна» замінити словами «Ісакова Анастасія Андріївна».

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 
Національної комісії зі стандартів державної мови Демську О.

Голова                      Орися ДЕМСЬКА 


