ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ЩОДО ВІЛЬНОГО
ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ БЕЗ ПРОХОДЖЕННЯ
АТЕСТАЦІЇ ТА НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ
Відповідно до п. 56 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2017 року №301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують
на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»
отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без
проходження процедури атестації та на безоплатній основі можливе за умови
звернення особи до керівника ВНЗ із заявою про видачу посвідчення (зразок
заяви додається) та надання копії таких документів:
1) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані
до 2000 року, з оцінкою “5” за складання випускного іспиту з української мови
та/або української мови та літератури;
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 та/або ділової української мови, української мови за фаховим
спрямуванням;
4)

диплом

бакалавра,

магістра

(спеціаліста)

за

спеціальностями

українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за
спеціалізацією “Українська мова та література” спеціальності “Філологія”.
Також до дисциплін, що підтверджують вивчення української мови,
прирівнюється «Ділова українська мова» та «Українська мова за професійним
спрямування».
Під час подання заяви має бути пред’явлений оригінал одного із
зазначених вище документів та його копія.
У разі зміни прізвища, імені чи по батькові, додатково пред’являється
оригінал документа, що підтверджує зміну прізвища, імені чи по батькові та
його ксерокопія.

Заяву про видачу посвідчення про вільне володіння державною мовою
розглядає атестаційна комісія в ході чергової атестаційної сесії і ухвалює
рішення про видачу посвідчення.
Примітка 1. Посвідчення видаються за процедурою та в терміни,
визначені п. 57 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року
№301.
Примітка 2. Заяви про видачу посвідчення та додатки до них
приймаються секретарем атестаційної комісії щодня, крім вихідних і святкових
днів, з 10.00 до 12.00, з 14.00. до 16.00 за адресою: м. Полтава, Першотравневий
проспект, 24, кімн. 214-П, телефон 0502518284.
Примітка 3. Для осіб, які мають відповідно до п. 56 постанови Кабінету
Міністрів України від 26 квітня 2017р. №301 один із зазначених документів,
посвідчення видається на безоплатній основі з відшкодуванням фактичної
вартості посвідчення.

Зразок заяви
Ректорові Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка
професору Онищенку В.О.
_________________________________________
(ПІБ), який/яка проживає за адресою:
_________________________________________
Моб. телефон___________________
Заява
Прошу видати мені посвідчення про вільне 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 квітня 2017 року № 301.
До заяви додаю:
1. Копію паспорта громадянина України.
2. Копію документа про освіту.
3. Документ про сплату за фактичну вартість посвідчення.

Дата

Підпис

Реквізити для сплати
Отримувач: Полтавський національний технічний університет імені Юрія
Кондратюка
ДКСУ м. Київ
р/р 31251206109727
МФО 820172 ЄДРПОУ 02071100
Код призначення платежу 25010100
За фактичну вартість посвідчення щодо вільного володіння державною
мовою, П.І.Б. – 50 грн.

