Додаток №1
Атестація на вільне володіння українською мовою осіб, що претендують на
обіймання посади на державній службі, здійснюється атестаційною комісією
Харківського національного університету будівництва та архітектури двічі на
місяць о 15.00 годині у залі засідань університету (вул. Сумська, 40, 2-й
поверх, зал засідань).
Порядок
реєстрації осіб, які претендують на вступ до державної служби, на
проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою
1. Реєстрація на проходження атестації в Харківському національному
університеті будівництва та архітектури відбувається відповідно до «Порядку
атестації осіб, які претендують на вступ до державної служби, щодо вільного
володіння державною мовою», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України № 301 від 26.04.2017 року.
2. Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ до державної
служби, подає заяву на ім’я ректора університету згідно із зразком (додаток
№ 6) секретарю атестаційної комісії особисто або електронною поштою
(відскановану копію), або засобами поштового зв’язку (поштовим
відправленням).
Разом із заявою надається оригінал платіжного документа (у випадку
надсилання електронної заяви – сканована кольорова копія) про сплачені
кошти за послуги з проведення атестації щодо володіння державною мовою
та видачі посвідчення. Особи, які надіслали електронну заяву мають надати
оригінал платіжного документа особисто секретарю атестаційної комісії в
день атестації до початку її проведення.
3. Секретар атестаційної комісії реєструє надану заяву та впродовж 2-х
робочих днів після отримання повідомляє на електронну адресу, вказану
особою, яка має намір пройти атестацію, про допуск до участі в атестації, а
також про час і місце її проведення.
4. Учасник атестації повинен мати при собі документ, який посвідчує його
особу та підтверджує громадянство України, у разі зміни прізвища, імені чи
по батькові додатково надається оригінал документа, що підтверджує зміну
прізвища, імені чи по батькові та його ксерокопія.

5. Учасник атестації має прибути у визначений атестаційною комісією час
(згідно з графіком атестаційної сесії) для проходження атестації.
6. Посвідчення вручається пошукувачам, які успішно пройшли атестацію, та
особам, яким підтверджено вільне володіння державною мовою, у термін до
10 календарних днів з дати проходження атестації або за письмовою заявою
надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
7. Реєстрація осіб, які претендують на вступ на державну службу,
закінчується за день до екзамену.

