
Порядок 

видачі довідок про володіння державною мовою або її розуміння обсягом, 

достатнім для спілкування для прийняття до громадянства України 

 

 Цей порядок  видачі довідок про володіння державною мовою або її 

розуміння обсягом, достатнім для спілкування для прийняття до громадянства 

України (далі - Порядок) розроблений відповідно  до  статті 42 Закону України 

"Про місцеве самоврядування  в Україні", Порядку провадження за заявами і 

поданнями  з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, 

затвердженого Указом Президента України від 27 червня 2006 року  

№588/2006, на виконання розпорядження Одеського міського голови від 

24.12.2020 № 1152 "Про затвердження Положення про комісію по проведенню 

випробування на володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, 

достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України, в новій 

редакції" (далі - Положення про Комісію) та визначає  процедуру  видачі 

довідок про володіння державною мовою або її розуміння обсягом, достатнім 

для спілкування для прийняття до громадянства України. 

1. Довідка про володіння державною мовою або її розуміння обсягом, 

достатнім для спілкування для прийняття до громадянства України (далі - 

Довідка) видається департаментом освіти та науки Одеської міської ради 

(далі - Департамент) на підставі висновку комісії по проведенню 

випробування на володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, 

достатньому для спілкування для прийняття до громадянства України (далі 

- Комісія). Довідка підписується директором Департаменту або його 

заступником і скріпляється печаткою. 
2. Комісія зобов’язана керуватися у своїй діяльності Положенням про 

Комісію та іншими актами, що регулюють питання організації виконання 
Закону України «Про громадянство України». Суворо дотримуватися 
процедури проведення випробувань на володіння державною мовою або її 
розуміння обсягом, достатнім для спілкування для прийняття до 
громадянства України.  

3. Особа, яка має намір отримати Довідку: 

- звертається з особистою заявою (додаток 1 до Порядку) до голови 

Комісії з проханням допустити до проходження випробування 

щодо визначення рівня володіння державною мовою або її 

розуміння в обсязі, достатнім для спілкування для прийняття до 

громадянства України; 

- надає Комісії оригінали та завірені копії документів, які 

підтверджують особу заявника. 

4. Перелік підстав для відмови у випробуванні: 

- неподання  документів,  необхідних  для  проведення випробування 

визначених у п.3 цього Порядку; 

- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;  

- підписання заяви особою, яка не має на це повноважень. 



5. Рівень володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатнім 

для спілкування для прийняття рішення до громадянства України, 

визначається Комісією за допомогою розроблених та затверджених 

завдань комунальною установою «Одеський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників».  

6. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма 

членами Комісії, присутніми на відповідному засіданні. 

7. За результатами випробування Комісія готує висновок на кожну особу 

окремо, як таку що пройшла випробування в обсязі, достатньому для 

спілкування для прийняття до громадянства України та передає його до 

Департаменту. Висновки Комісії підписуються всіма членами Комісії, 

присутніми на відповідному засіданні. 

8. Комісією ведеться журнал реєстрації звернень громадян щодо визначення 

рівня володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатнім для 

спілкування для прийняття рішення до громадянства України  до якого 

вноситься дата звернення, відомості про особу, дата та номер виданої 

Довідки департаментом освіти та науки Одеської міської ради. Одночасно 

Довідка реєструється в системі  вихідного листування департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради. 

9. Комісія забезпечує видачу Довідок особам (під особистий підпис), які 

пройшли випробування на володіння державною мовою або її розуміння в 

обсязі, достатнім для спілкування для прийняття рішення до громадянства 

України.   

10. Отримання Довідки особою підтверджується його підписом у журналі 

реєстрації звернень, який ведеться Комісією. Другий екземпляр Довідки 

залишається у вихідній кореспонденції департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради і зберігаються впродовж 3-річного терміну. 

11. У разі втрати чи повторного звернення особи з будь-яких причин впродовж 

3 років видається дублікат Довідки. Якщо термін звернення перебільшує 

визначений, особа, що звернулась, проходить перевірку рівня володіння 

державною мовою або її розуміння в обсязі, достатнім для спілкування для 

прийняття рішення до громадянства України  за цим Порядком. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради 

від 30.12.2021 №312 

 

 



 

 

Додаток  1  

до Порядку 

 

Директору  

комунальної установи 

"Одеський центр професійного 

розвитку педагогічних 

працівників" 

______________________ 

 

 

__________________________ 

__________________________ 
  (ПІБ заявника) 

__________________________ 
   (реквізити документу, що посвідчує особу) 

__________________________ 

який(а) проживає за адресою 

____________________________

____________________________

______________________ 

контактний телефон ________ 

__________________________ 
 

ЗАЯВА 

 У зв’язку з наміром порушити клопотання про прийняття до 

громадянства України, прошу допустити мене до проходження випробування 

щодо визначення рівня володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, 

достатньому для спілкування  для видачі  відповідної  довідки.  

При цьому даю згоду, відповідно до Закону України "Про захист 

персональних даних", на обробку, використання та зберігання моїх 

персональних даних у межах, необхідних для проходження випробування та 

отримання довідки. 

З Порядком видачі довідок про володіння державною мовою або її 

розуміння в обсязі, достатньому для спілкування для прийняття до 

громадянства України, затвердженим наказом департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради, ознайомлений (а). 

 

 

___________        _______________     __________________ 
      дата                підпис         прізвище та ініціали 
 

 


