
Додаток 4 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

 

П Р О Т О К О Л  № _____ від «___» _______________20____року 

 

засідання атестаційної комісії № _____ 
про результати атестації учасників і видачу посвідчення щодо  

вільного володіння державною мовою 

 

ПРИСУТНІ: 

 

Голова атестаційної комісії __________________________________________________________ 
                                                   (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада) 

 

Члени атестаційної комісії: __________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада) 
___________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада) 
___________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада) 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Затвердити результати учасників атестації відповідно до відомості результатів 

атестації № __ від «__» ____________________ 2017 року. 

2. Визнати, що успішно пройшли атестації такі її учасники: 

____________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

____________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

____________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

3. Визнати, що не пройшли атестацію такі її учасники: 

_____________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові ) 
 

4. Видати посвідчення встановленої форми щодо вільного володіння державною 

мовою таким учасникам атестації (прізвище та ініціали): 

______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 



5. Підтвердити вільне володіння державною мовою й видати посвідчення 

встановленої форми щодо вільного володіння державною мовою без проходження 

атестації на безоплатній основі згідно з пунктом 56 «Порядку атестації осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною 

мовою», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 

2017 р. № 301 таким особам: 

_______________________________________ на підставі частини__пункту 56 
(прізвище, ім’я, по батькові)  

_______________________________________ на підставі частини__пункту 56 
(прізвище, ім’я, по батькові )  

_______________________________________ на підставі частини__пункту 56 
(прізвище, ім’я, по батькові)   

_______________________________________ на підставі частини__пункту 56 
(прізвище, ім’я, по батькові)  

 

 

 
Голова атестаційної комісії: _________________  ____________________________  
                                                                  (підпис)                                            (ініціали, прізвище) 

 

Члени атестаційної комісії: _________________  ____________________________  

                                                                  (підпис)                                            (ініціали, прізвище) 

 

_________________  ____________________________  

                                                                  (підпис)                                            (ініціали, прізвище) 

 

_________________  ____________________________  

                                                                  (підпис)                                            (ініціали, прізвище) 

 

Секретар атестаційної комісії  _________________  ____________________________  

                                                                  (підпис)                                            (ініціали, прізвище) 

 

 


