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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

РІШЕННЯ

м. Київ

«17» січня 2023 року № 11

Про внесення змін до рішення
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 заявника та надані ним 
підтверджувальні документи, діючи в умовах введеного в Україні воєнного стану, 
Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні (протокол від 17 
січня  2023 року № 4)

ВИРІШИЛА:

1. У пункті 1 Додатка 1 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 22 листопада 2022 року № 379 «Про встановлення результатів 
іспиту на рівень володіння державною мовою, визначення рівня володіння 
державною мовою та видачу державних сертифікатів про рівень володіння 
державною мовою» слова «Айрапетян Рузанна Айковна» замінити словами 
«Айрапетян Рузанна».

2. У пункті 1 Додатка 2 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 22 листопада 2022 року № 379 «Про встановлення результатів 
іспиту на рівень володіння державною мовою, визначення рівня володіння 
державною мовою та видачу державних сертифікатів про рівень володіння 
державною мовою» слова «Айрапетян Рузанна Айковна» замінити словами 
«Айрапетян Рузанна».
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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 зміни, 
згенерувавши на заміну державного сертифіката про рівень володіння державною 
мовою серія УМІ № 00148479 від 22 листопада 2022 року на ім’я «Айрапетян 
Рузанна Айковна» державний сертифікат про рівень володіння державною мовою 
на ім’я «Айрапетян Рузанна».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Національної 
комісії зі стандартів державної мови Ковтунець О. С.

Голова Комісії                                                              Володимир МОЗГУНОВ


