ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ОСІБ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ
АТЕСТАЦІЇ
Учасник атестації повинен подати заяву (Додаток 1) та прибути для
проходження атестації у день, час та місце, визначені атестаційною комісією, і
мати при собі документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство
України.
До проходження атестації допускаються особи, присутність яких
зафіксована перед початком атестації секретарем атестаційної комісії та які
подали заяву щодо проходження атестації.
Вартість послуги складає 360 грн. Оплату здійснювати за такими
реквізитами:
Отримувач ЖДТУ
Банк: ДКСУ в м. Києві
Розрахунковий рахунок 31259283100321
МФО 820172
Код 05407870
Призначення платежу: атестація щодо вільного володіння державною
мовою

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВОЛОДІННЯ
ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ БЕЗ ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ТА НА
БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ
Отримання

посвідчення

про

володіння

державною

мовою

без

проходження процедури атестації та на безоплатній основі можливе за умови
звернення особи до керівника ВНЗ із заявою про видачу посвідчення (Додаток
2) та надання копії одного із таких документів:
1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до
2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;
2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані
після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови
не менше 10;
3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра,
магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за
вивчення української мови;
4)

диплом

бакалавра,

магістра

(спеціаліста)

за

спеціальностями

українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова;
філологія.
Оригінал одного із зазначених вище документів мати при собі.

ДОДАТОК 1
Ректору
Житомирського державного
технологічного університету
проф. В.В. Євдокимову
(Прізвище, ім’я, по батькові)

який/яка проживає за адресою:

Заява
Прошу допустити мене до проходження атестації осіб, які претендують
на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

дата

підпис

ДОДАТОК 2

Ректору
Житомирського державного
технологічного університету
проф. В.В. Євдокимову
(Прізвище, ім’я, по батькові)

який/яка проживає за адресою:

Заява
Прошу видати мені посвідчення про володіння державною мовою без
проходження атестації та безоплатно відповідно до пункту 56 Порядку
атестації осіб, які претендують на державну службу щодо володіння
державною мовою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
26.04.17 № 301.
До заяви додаю копію документа про освіту.

дата

підпис

