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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

РІШЕННЯ

м. Київ

«28» січня 2022 року                    № 37

Про схвалення тексту проєкту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про внесення змін до 

Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

 від 14 квітня 2021 р. № 409”
 

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 44, частини третьої 
статті 48 Закону України «Про забезпечення функціонування української 
мови як державної» та підпункту 17 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 постанови Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку проведення іспитів на рівень володіння 
державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 409», що додається.
 

2. Апаратові Національної комісії зі стандартів державної мови 
(Журба К.) доопрацювати текст проєкту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Порядку проведення іспитів на рівень 
володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 409», з урахуванням вимог 
Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (зі змінами).

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

 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

 від 14 квітня 2021 р. № 409»
 

Кабінет Міністрів України постановляє:
 
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 409 
«Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою» зміни, 
що додаються.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від «__» _______ 2022 р. № 45

 
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2021 р. № 409

 
1. У тексті Порядку:
1) абзац 1 пункту 2 викласти в такій редакції:
«відповідальна особа - співробітник апарату Комісії, який відповідно до 
покладених на нього повноважень здійснює контроль за роботою та 
адміністрування електронного кабінету претендента, забезпечує моніторинг 
стану проведення іспиту, формування та ведення реєстру державних 
сертифікатів про рівень володіння державною мовою, бере участь у 
підготовці підсумкових електронних протоколів перевірки з визначеними 
результатами іспиту до засідання Комісії, під час якого Комісія ухвалює 
рішення про рівень володіння державною мовою і видачу або відмову у 
видачі державного сертифіката про рівень володіння державною мовою;»

2) абзац 3 пункту 2 викласти в такій редакції:
«екзаменатор – член іспитової комісії; особа, на яку покладено 
повноваження щодо оцінювання усних та/або письмових завдань іспиту;»;  

 
3) абзац 6 пункту 2 викласти в такій редакції:
 «інструктор – особа, яка здійснює технічний супровід іспиту, стежить за 
дотриманням порядку під час складання іспиту;»;
 
4) абзац 7 пункту 2 викласти в такій редакції:
 «іспитова комісія – це група екзаменаторів, сформована шляхом 
випадкового відбору із затвердженого Комісією переліку екзаменаторів для 
оцінювання усних та/або письмових завдань іспиту, які виконав 
претендент;»;
 
5) абзац 13 пункту 2 виключити;
 
6) пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Претендент складає іспит в уповноваженій установі або Комісії, або 
іншому центральному органі виконавчої влади за рішенням Комісії на 
підставі угоди про проведення іспитів.»;
 
7) пункт 17 виключити. У зв’язку з цим пункти 18 - 51 вважати відповідно 
пунктами 17 - 50;
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8) пункт 18 викласти у такій редакції: 
«18. Екзаменатор має доступ до зашифрованих усних та/або письмових 
завдань іспиту, які виконав претендент.»; 
 
9) підпункт 2 пункту 21 викласти у такій редакції: 
«2) розміщення інформації з електронних протоколів перевірки.»;
 
10) підпункт 3 пункту 21 виключити;
 
11) пункт 22 викласти у такій редакції: 
«22. Претендент під час першого проходження електронної ідентифікації 
особи зазначає адресу своєї електронної пошти, за достовірність якої 
відповідає персонально.»;
 
12) пункт 24 викласти у такій редакції: 
«24. Комісія забезпечує об’єктивне встановлення результатів іспиту.»;
 
13) пункт 25 викласти у такій редакції:  
«25. Екзаменатор заповнює електронні протоколи перевірки.»;

14) підпункт 6 пункту 26 викласти у такій редакції: 
«6) дострокове завершення іспиту;»;
 
15) підпункт 4 пункту 28 викласти у такій редакції:
«4) ідентифікувати себе в будь-який спосіб.»;
 
16) пункт 29 викласти у такій редакції:
«29. Екзаменатор має право заявляти про самовідвід у разі виникнення 
конфлікту інтересів шляхом повідомлення відповідальній особі.»;
 
17) підпункт 3 пункту 31 викласти у такій реакції:
«3) здійснювати організаційно-технічний супровід з проведення іспиту;»; 
 
18) підпункт 2 пункту 32 виключити;

19) підпункт 2 пункту 33 викласти у такій редакції:
«2) дотримуватися єдиних вимог щодо проведення іспиту, складення 
переліку екзаменаторів та інструкторів;»;
 
20) підпункт 3 пункту 33 викласти у такій редакції:
«3) відстежувати хід проведення іспиту безпосередньо або із застосуванням 
засобів віддаленого доступу та / або спеціального програмного 
забезпечення;»;
 
21) підпункт 4 пункту 33 виключити. У зв’язку з цим підпункт 5 пункту 33 
вважати підпунктом 4 пункту 33;
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 22) пункт 38 викласти у такій редакції: 
«38. Перевірка та оцінювання написаного претендентом тексту 
здійснюється екзаменатором. За результатами такого оцінювання 
екзаменатор формує електронний протокол перевірки.»;
 
23) у пункті 39 після слів «протокол перевірки» слова «, який засвідчує 
власним електронним підписом, що базується на кваліфікованому 
сертифікаті електронного підпису» виключити; 
 
24) пункт 40 викласти у такій редакції: 
«40. На підставі підсумкового електронного протоколу перевірки Комісія 
ухвалює рішення про видачу або відмову у видачі претендентові 
державного сертифіката.»;
 
25) пункт 41 після слів «в електронному кабінеті» доповнити словами «або 
на сайті Комісії.».


