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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«22» червня 2022 року                              № 167

Про схвалення тексту 
Договору про надання послуг із проведення іспитів 

та перевірки результатів іспитів 
на рівень володіння державною мовою 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 44 та абзацу першого 
частини другої статті 48 Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної», підпункту 8 пункту 4 та пункту 7 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 призначення спеціально уповноважених установ 
(організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною мовою, 
затвердженого рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 
27 травня 2021 року № 23, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 
липня 2021 року за № 926/36548, діючи в умовах введеного в Україні воєнного 
стану, Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні (протокол 
№ 51 від 22 червня 2022 року)

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст Договору про надання послуг із проведення іспитів та 
перевірки результатів іспитів на рівень володіння державною мовою, що 
додається, та застосовувати його як типовий під час укладання й підписування 
договорів про надання послуг із проведення іспитів та перевірки результатів 
іспитів на рівень володіння державною мовою між Національною комісією зі 
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стандартів державної мови та уповноваженими установами (організаціями), які 
проводять іспити на рівень володіння державною мовою.

2. Запропонувати уповноваженим установам (організаціям), які 
проводять іспити на рівень володіння державною мовою, з якими були укладені 
й підписані відповідні договори з 01 січня 2022 року, привести їх у відповідність 
із текстом Договору про надання послуг із проведення іспитів та перевірки 
результатів іспитів на рівень володіння державною мовою, схваленим у пункті 
1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на тимчасового 
виконувача обов’язків Голови Національної комісії зі стандартів державної 
мови Мозгунова В. В. 

Т. в. о. Голови         Володимир МОЗГУНОВ


