
 

Порядок реєстрації осіб для проходження атестації, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного 

володіння державною мовою 
 

Учасник атестації повинен подати: заяву; оригінал та копію паспорта; 

оригінал та копію ідентифікаційного коду; оригінал та копію документа про 

освіту та додатка; оригінал та копію свідоцтва про зміну прізвища, про 

шлюб (за потреби); оригінал та копію квитанції за послугу з проведення 

атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо 

вільного володіння державною мовою,  особисто за адресою: м. Вінниця, вул. 

Соборна, 87, к. 29, або в електронному вигляді на адресу vteikancel@ukr.net 

або nataha_bond@ukr.net та прибути для проходження атестації у день, час та 

місце, визначене атестаційною комісією, i мати при coбi 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 i здійснили оплату (вартість послуги за проведення 

атестації щодо вільного володіння державною мовою становить 450 грн.). 

 

Оплату здійснювати за такими реквізитами: 

Вінницький  торговельно-економічний інститут  

р/р 31253280104575 в Державній казначейській службі України 

Код банка 820172 

Код ЄДРПОУ 01562987 

Призначення платежу: атестація щодо вільного володіння державною мовою 

(ПІБ), код платежу 25010100. 

 

Отримання посвідчення про володіння державною мовою без проходження 

процедури атестації можливе за умови звернення особи до директора інституту із 

заявою про видачу посвідчення та надання копії одного із таких документів із yciма 

необхідними додатками (вартість виготовлення уповноваженим закладом 

вищої освіти посвідчення відшкодовує зазначена особа в розмірі 20 грн.): 

1) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, 

видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення або за складання випускного 

іспиту з української мови та/або української мови та літератури; 

2) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, 

видані після 2000 року, з балом не менше 10 за вивчення або підсумкову 

державну атестацію з української мови; 

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». 

Оригінал одного iз зазначених вище документів мати при coбi. 
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