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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«14» грудня 2021 року                   № 348

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 131 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 31 серпня 2021 року № 126 слова і цифри 
«Вакуленко Катерина Петрівна 87 %» замінити словами і цифрами 
«Гаптрахманова Катерина Петрівна 87 %»; 

у пункті 88 додатка № 6 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 31 серпня 2021 року № 126 слова «Вакуленко Катерина 
Петрівна» замінити словами «Гаптрахманова Катерина Петрівна».

2. У пункті 150 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 01 жовтня 2021 року № 205 слова і цифри 
«Бойко Дарія Сергіївна 73 %» замінити словами і цифрами «Бойко Дар’я 
Сергіївна 73 %»; 

у пункті 93 додатка № 6 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 01 жовтня 2021 року № 205 слова «Бойко Дарія Сергіївна» 
замінити словами «Бойко Дар’я Сергіївна». 

3. У пункті 2967 додатка № 1 до рішення Національної комісії зі 
стандартів державної мови від 26 листопада 2021 року № 306 слова і цифри 
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«Чоарік Раіса Сергіївна 60 %» замінити словами і цифрами «Чоарік Раїса 
Сергіївна 60 %»; 

у пункті 246 додатка № 5 до рішення Національної комісії зі стандартів 
державної мови від 26 листопада 2021 року № 306 слова «Чоарік Раіса 
Сергіївна» замінити словами «Чоарік Раїса Сергіївна». 

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

Голова                      Орися ДЕМСЬКА 


