
ш
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАКАЗ

Про створення атестаційної комісії з 
проведення атестації осіб, які 
претендують на вступ на державну 
службу, щодо вільного володіння 
державною мовою

Керуючись положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 
26.04.2017 № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують 
на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», 
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 «Про
затвердження переліку платних освітніх послуг, які можуть надаватися 
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 
належать до державної і комунальної форми власності» та наказом 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, 
Міністерства фінансів України від 23.07.2010 №736/902/758 «Про затвердження 
порядків надання платних послуг державними а комунальними навчальними 
закладами»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад атестаційної комісії для організації та проведення 

атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного 
володіння державною мовою у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ:

Голова атестаційної комісії -  доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент Мороз Валентина Яківна.

Члени атестаційної комісії:
- викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Козубай Інна 

Віталіївна;
- викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Крюченко Юлія 

Юріївна;
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- професор кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування, 

доктор юридичних наук, доцент Савіщенко Вікторія Миколаївна.
2. Секретарем атестаційної комісії призначити лаборанта кафедри 

кримінального процесу Одинець Поліну Володимирівну.
3. Секретарю атестаційної комісії до 17.04.2018 забезпечити роботу 

атестаційної комісії всіма необхідними документами (журнал обліку, бланки 
для виконання завдань у письмовій формі, зошити із завданнями, бланк 
відомостей результатів атестації, протоколів засідань атестаційної комісії, 
бланк посвідчення).

4. Затвердити Положення про атестацію осіб, які претендують на вступ на 
державну службу, щодо вільного володіння державною мовою (додаток №1).

5. Затвердити кошторис вартості атестації осіб, які претендують на вступ 
на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою(додаток №2) 
та кошторис вартості друку посвідчення щодо вільного володіння державною 
мовою (додаток №3).

6. Голові атестаційної комісії (Мороз В.Я.) до 18.04.2018:
6.1. Організувати роботу атестаційної комісії.
6.2. Спільно з професором кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

доктором наук з державного управління Шевченком Сергієм Олексійовичем 
розробити та затвердити пакет завдань для проведення атестації відповідно до 
вимог «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, 
щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 301.

6.3. Забезпечити розміщення на сайті університету інформації щодо 
проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо 
вільного володіння державною мовою у Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ.

7. Навчально-методичному відділу (Тюря Ю.І.) до 18.04.2018 розробити 
та затвердити графік проведення атестаційних сесій.

8. Визнати таким, що втратив чинність наказ від 13.04.2018 № 326.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. ректора О.А. Сидоров


