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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«03» грудня 2021 року   № 328

Про схвалення тексту проєкту рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови 

«Про внесення змін до рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови 

від 27 травня 2021 року № 23»

Відповідно до пункту 8 Порядку проведення іспитів на рівень 
володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409 (зі змінами), та підпункту 
8 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. Схвалити текст проєкту рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови «Про внесення змін до рішення Національної 
комісії зі стандартів державної мови від 27 травня 2021 року № 23», що 
додається.

2. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 
доопрацювати проєкт рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови «Про внесення змін до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 27 травня 2021 року № 23» з урахуванням 
вимог законодавства, що регулюють питання державної реєстрації 
нормативно-правових актів.

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

Голова            Орися ДЕМСЬКА



ПРОЄКТ 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«    » грудня 2021 року                       № ___   

Про внесення змін до рішення 
Національної комісії зі стандартів державної мови 

від 27 травня 2021 року № 23 

Відповідно до пункту 8 Порядку проведення іспитів на рівень 
володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409 (зі змінами), та підпункту 
8 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. Назву рішення Національної комісії зі стандартів державної 
мови від 27 травня 2021 року № 23 «Про затвердження 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 
2021 року за № 926/36548, викласти в такій редакції: 

«Про затвердження Порядку призначення уповноважених установ 
(організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною 
мовою». 

 
2. Пункт 1 рішення Національної комісії зі стандартів державної 

мови від 27 травня 2021 року № 23 «Про затвердження 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 
2021 року за № 926/36548, викласти в такій редакції: 

«1. Затвердити Порядок призначення уповноважених установ 
(організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною мовою, 
що додається.».

3. Внести до 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, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 16 липня 2021 року за № 926/36548, такі 
зміни: 

1) назву 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, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 16 липня 2021 року за № 926/36548, 
викласти в такій редакції: 

«Порядок призначення уповноважених установ (організацій), які 
проводять іспити на рівень володіння державною мовою»;

2) пункт 1 розділу І викласти в такій редакції: 
«1. Цей Порядок визначає процедуру, за якою Національна комісія 

зі стандартів державної мови (далі - Комісія) призначає уповноважені 
установи (організації), які проводять іспити (далі - уповноважена установа 
(організація)), та механізм залучення екзаменаторів та інструкторів для 
проведення іспитів на рівень володіння державною мовою (далі - іспити).»;

5) пункт 2 розділу ІІ викласти в такій редакції: 
«2. Уповноваженими установами (організаціями), які проводять 

іспити, є підприємства, установи, організації, заклади освіти, здатні 
забезпечити матеріально-технічні вимоги до уповноваженої установи 
(організації), що додаються (Додаток 1), які:»;

6) пункт 2 розділу ІІ доповнити підпунктом 1 такого змісту: 
«1) належать до бібліотечної системи України, мають 

упорядкований книжковий фонд, доступ до інших джерел інформації та 
головним завданням яких є забезпечення інформаційних, науково-
дослідних, освітніх та культурних потреб користувачів;»;

7) у зв’язку з цим підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ вважати 
підпунктом 2 і викласти його в такій редакції: 



«2) провадять освітню діяльність на рівні вищої освіти не нижче 
першого (бакалаврського) рівня за акредитованими освітніми програмами 
у межах спеціальностей 014 «Середня освіта» (предметна спеціалізація 
014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)) та/або 035 
«Філологія» (спеціалізація 035.01 «Українська мова та література»), та/або 
281 «Публічне управління та адміністрування», та/або 081 «Право» і мають 
штатного працівника з науковим ступенем не нижче доктора філософії 
(кандидата наук) зі спеціальності «Українська мова»;»;

8) підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ вилучити; 

9) підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«2) окремих списків претендентів на виконання функцій 

екзаменатора та/або інструктора Комісії.»;

10) пункт 4 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«4. За результатами розгляду поданих документів Комісія ухвалює 

рішення про призначення уповноваженої установи (організації), після чого 
укладає договір з уповноваженою установою (організацією) про надання 
послуг з проведення іспитів.»;

11) пункт 5 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«5. Скасування рішення про призначення уповноваженої установи 

(організації) відбувається за рішенням Комісії у разі невідповідності 
призначеної уповноваженої установи (організації) вимогам, визначеним 
пунктом 2 розділу II цього Порядку, а також у разі невиконання 
екзаменатором та/або інструктором Комісії  обов’язків, встановлених 
пунктами 2 та 4 розділу IV цього Порядку.»;

12) назву розділу ІІІ викласти в такій редакції: 
«IІI. Екзаменатори та інструктори Комісії»; 

13) пункт 4 розділу ІІІ викласти в такій редакції:
«4. Одна й та ж особа не може виконувати функції екзаменатора й 

інструктора одночасно.»; 

14) пункт 8 розділу ІІІ вилучити; 

15) назву розділу ІV викласти в такій редакції:
«IV. Права й обов’язки екзаменатора та інструктора Комісії»; 

16) пункт 3 розділу ІV викласти в такій редакції:
«3. Інструктор Комісії бере участь у проведенні іспиту та у разі 

необхідності надає технічну допомогу претенденту під час проходження 



іспиту. Кількість претендентів не може перевищувати 7 осіб на одного 
інструктора.»;

17) пункт 4 розділу IV доповнити підпунктом 3 такого змісту:
«3) письмово інформувати Комісію про порушення претендентами 

пункту 28 Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною 
мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 
квітня 2021 року № 409, та про технічні проблеми, які виникли під час 
проведення іспиту.»;

18) пункт 5 розділу IV викласти в такій редакції: 
«5. За умови неналежного виконання екзаменатором Комісії 

обов’язків, встановлених пунктом 2 розділу IV цього Порядку, або на 
клопотання уповноваженої установи (організації), надіслане листом до 
Комісії, Комісія ухвалює рішення про припинення повноважень 
екзаменатора Комісії, про що повідомляє призначену уповноважену 
установу (організацію).»; 

19) пункт 6 розділу IV викласти в такій редакції: 
«6. За умови неналежного виконання інструктором Комісії 

обов’язків, встановлених пунктом 4 розділу IV цього Порядку, або на 
клопотання уповноваженої установи (організації), надіслане листом до 
Комісії, Комісія ухвалює рішення про припинення повноважень 
інструктора, про що повідомляє призначену уповноважену установу 
(організацію).».

4. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 
(Журба К.) забезпечити в установленому порядку подання цього рішення 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

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

Голова    Орися ДЕМСЬКА


