
НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ ЗI СТАНДАРТIВ ДЕРХtАВНОI МОВИ

рIшЕння

м. Киiв

(09> сiчня 202З року J\ъ 1

Про внесення змiн до рilпень
fIацiональноТ KoMicii зi станлартiв державноi мови

Вiдповiдно до пункту 8 частини першоi cTaTTi 44, частин першоi та
четвертот cTaTTi 47 Закону Укратни ппро забезпечення функцiонування
украiнськоi мови як державноi>>, пiдпункту В пункту 4 та пунктiв 7 i |2
Полохсення про Нацiональну KoMiciro зi стандартiв державноТ мови,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Укратни вiд 06 листопада
2019 РОКУ J\Ъ 911, пункту 8 Порядку проведення iспитiв на piBeHb володiння
ДеРЖаВноЮ мовою, затвердженого постановою Кабiне,гу MiHicTpiB Украiни вiд
14 КВiТНЯ 2021 року J\Ъ 409 (зi змiнами), Порядку призначення спецiально
уповноважених установ (органiзацiй), якi проводять iспити на piBeHb
володiння державноIо мовою, затвердженого рiшенням Нацiональнот koMiciT зi
стандартiв державноТ мови вiд 27 травня 2021 року J\ъ 23, заресстрованим у
MiHicTepcTBi tостицii УкраТни 1б липня 202I року за J\Гs 926lз6548, дiючи в
умоваХ введеноГо в Украiнi восннОго стану, НацiонаЛьна комiсiя зi стандартiв
державноТ мови ша засiданнi (протокол J\Гs 1 вiл 09 сiчня 202з року)

ВИРIШИЛА:

1. У рiшеннi Нацiональноi koMicii зi стандартiв державноi мови вiд
15 листопада2022 року JYg З69 <Про призначення спецiально уповноваженоi
установи (органiзацii), яка проводить iспити на piBeHb володiння державноIо
MoBoIo)) пункт 4 викласти в такiй редакцiТ:

<4. ДОРУЧИтИ Членовi Нацiональноi KoMicii зi стандартiв державноТ мови
N4азурик Щанутi Володимирiвнi, яка вiдповiдно до обов'язкiв i повI{оважень
спрямовус та коорлинус дiяльнiсть екзаменаторiв Нацiональнот koMiciT зi
стандартiв дерхtавнот мови, провести навчання претендента на екзаменатора
нацiональнот koMiciТ зi стандартiв держав}Iот мови щодо процедури
проведеFIня iспитiв. >.
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2. У pirrieHHi I-Iацiональноi KoMicii зi стандартiв державноТ мови Bi21
l5 листопада 2022 року ]rгg З70 кПро призначення спецiально уповI{оi]алсеноi
ус,ганови (органiзацii), яка проволи,гь iсгтити на piBeHb воltодiння дер}каRноIо
MoBoIo)) пункт4 вик"ltасти в такiй редакrliТ:

к4, l{оручи,ги Ч.ценовi Нацiона.пьноТ KoMiciT зi стандартiв дlepirtaBHoi мови
vlазурик fiанутi Володимирiвнi, яка вi7дповiлно до обов'язкiв i повноRажень
спрямовус та координус дiяльнiсть екзаменаторiв Harliorra;tbHoi koMicii зi
ста}rдартiв лер>rсавtIот мови, провести навчаI{ня претендента на екзамеrIатора
I][alliortarrbHoT KoMiciT зi стандартiв lIep}KaBHoT мови шlо/]о процелури
I]роведеIIня iспитiв.>.

3. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на Члена
нацiоrrальнот koMiciT зi стандартiв державноi мови Мазурик Д. В.

Т. в. о. Голови KoMicii Олександр МИРОНЧУК


