
 

Додаток 7 

 

ПОРЯДОК  

визначення, спосіб та час оголошення результатів атестації  

 

1. Цей Порядок встановлює процедуру оголошення атестаційною комісією 

Полтавської державної аграрної академії (далі – Академії)результатів атестації 

осіб, які претендують на вступ на державну службу, і видачі посвідчення щодо 

вільного володіння державною мовою. 

2. За результатами атестації в письмовій та усній формах атестаційна комісія ухвалює 

рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо 

вільного володіння державною мовою (далі — посвідчення) за формою згідно з 

додатком 3«Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, 

щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2017 р. № 301 (далі – Порядку). 

3. Результати атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, 

фіксуються у відомості про результати атестації та в протоколі засідання 

атестаційної комісії. Протокол засідання атестаційної комісії, відомості про 

результати атестації та матеріали атестації зберігаються в Академії протягом трьох 

років. 

4. Результати атестації оприлюднюються наступного дня після проведення атестації 

(згідно з графіком атестаційної сесії) на офіційному веб-сайті Академії в розділі 

«Атестація претендентів на посаду держслужбовця».  

5. Учасникам, які не пройшли атестацію, вручається або надсилається за їх заявою 

лист за підписами голови та секретаря атестаційної комісії, у якому 

повідомляються результати атестації. Учасники, які не пройшли атестацію, мають 

право на повторну процедуру атестації відповідно до Порядку та графіка 

атестаційної сесії. 

6. Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, відповідно до пункту 56 (частини 1–4 ) 

Порядку.У разі, якщо в додатках до диплома молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста), оцінка «відмінно» виставлена не за 

вивчення дисципліни «Українська мова», а за вивчення дисциплін, що мають іншу 

назву, зокрема «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова 

українська мова» тощо, претендент на вступ на державну службу проходить 

процедуру атестації відповідно до Порядку.  

7. Посвідчення вручається Академієюучасникам, які успішно пройшли атестацію,та 

особам, зазначеним у пункті 56 (частини 1–4) Порядку,або надсилається 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників 

протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації. 

8. Посвідчення на безоплатній основі вручається особисто щопонеділка за наявності 

паспорта, оригіналів відповідних документів і додатків до них, а також квитанції 

про оплату за виготовлення посвідчення. 

9. У разі втрати або пошкодження оригінала посвідчення учасник, який успішно 

пройшов атестацію, та особи, зазначені в пункті 56 (частини 1–4 ) Порядкуможуть 

звернутися із заявою на ім’я ректора Полтавської державної аграрної академії для 

отримання його дубліката. 

10. Посвідчення діє безстроково. 

 


