УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15.09.2020 р. № 136
Про створення комісії з питань видачі
довідок про рівень володіння державною
мовою для громадян, які порушили
клопотання щодо прийняття громадянства
України
Відповідно до статті 9 Закону України «Про громадянство України», Порядку
провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих
рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.06.2006р. 588/2006, рішення 5 сесії
Барської міської ради 8 скликання від 05.04.2017 р. «Про створення соціально-гуманітарного
відділу Барської міської ради зі статусом неприбуткової організації, юридичної особи»,
керуючись ч. 1 ст. 52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради, В И Р І Ш И В:
1. Соціально-гуманітарному відділу Барської міської ради створити комісію з питань видачі
довідок про рівень володіння державною мовою для громадян, які порушили клопотання
щодо прийняття громадянства України.
2. Затвердити Положення про комісію з питань видачі довідок про рівень володіння
державною мовою, додається.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних
та гуманітарних питань Кушнір Т.О.

Міський голова
Секретар міської ради Подуфалов В.М.___________
Начальник відділу
з юридичних питань Куций О.В.__________________
Начальник соціально-гуманітарного
відділу Стрельчук Н.О.__________________________
Заступник міського голови з економічних
та гуманітарних питань Кушнір Т.О._______________

А.А. Цицюрський

Затверджено
рішенням
виконавчого
комітету Барської міської ради
від «15» вересня 2020 р. № 136
Положення
про комісію з питань видачі довідок про рівень
володіння державною мовою
1. Загальні положення
1.1. Комісія з питань видачі документів про рівень володіння
(розуміння) державною мовою (надалі – Комісія) створена з метою виконання
Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України
та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від
27.06.2006 № 588/2006, в частині видачі особам, які порушили клопотання
щодо прийняття громадянства України, довідок про рівень їх володіння
(розуміння) державною мовою.
1.2. Склад комісії затверджується начальником соціально-гуманітарного
відділу Барської міської ради.
1.3. Комісія складається з голови комісії та 4 членів. До складу комісії
можуть входити працівники соціально-гуманітарного відділу Барської міської
ради та учителі української мови закладів освіти Барської міської ради.
2. Основні завдання
2.1. Розробка та удосконалення методики визначення рівня володіння
(розуміння) українською мовою для громадян, які порушили клопотання щодо
прийняття громадянства України, та затвердження її на нарадах соціальногуманітарного відділу Барської міської ради.
2.2. Підготовка тестових (чи інших) завдань для проведення іспиту на
визначення рівня володіння державною мовою або її розуміння в обсязі,
достатньому для спілкування для прийняття громадянства України.
2.3. Проведення іспиту на визначення рівня володіння (розуміння)
українською мовою для громадян, які порушили клопотання щодо прийняття
громадянства України.
2.4. Оформлення відповідних документів (протоколів, довідок тощо).
2.5. Надання рекомендацій щодо оволодіння державною мовою в обсязі
достатньому для спілкування.
3. Права та обов’язки
3.1. Обов’язки комісії:
3.1.1. Керуватися в своїй діяльності даним
регламентуючими документами.
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3.1.2. Забезпечити неупереджене, об’єктивне оцінювання рівня володіння
(розуміння) українською мовою громадян під час проведення іспиту.
3.1.3. За результатами перевірки видавати довідку про рівень володіння
((розуміння) державною мовою.
3.2. Комісія має право:
3.2.1. Призначити додаткову перевірку в разі суперечливого результату
перевірки.
3.2.2. За необхідності залучати до роботи Комісії фахівців певного
напрямку.
4. Порядок роботи
4.1. Засідання комісії (проведення іспиту) проводяться у разі
необхідності, по надходженню заяв від осіб, які бажають отримати довідку про
володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для
спілкування.
4.2. Засідання комісії проводяться в залі засідань Барської міської ради
(м. Бар, вул. Героїв Майдану, 6, І поверх) один раз на місяць за графіком,
погодженим з Барською міською радою.
4.3. На засіданні комісії під час проведення іспиту повинні бути
присутні не менше двох її членів.
4.4. Під час проведення іспиту рівень володіння державною мовою
визначається за допомогою тестування та співбесіди.
4.5. Всі рішення комісії оформляються протоколами за підписом
присутніх членів, на підставі яких соціально-гуманітарним відділом Барської
міської ради готується довідка про володіння державною мовою або
повідомлення про відмову у видачі довідки.
4.6. Комісією ведеться журнал обліку видачі довідок про рівень
володіння української мови іноземними громадянами.
4.7. У разі втрати довідки чи повторного звернення особи з будь-яких
причин упродовж 3 років видається дублікат довідки. Якщо термін звернення
перебільшує визначений, особа, що звернулась, проходить перевірку рівня
володіння державною мовою повторно.
Міський голова
Начальник соціальногуманітарного відділу

А.А. Цицюрський
Н.О.Стрельчук

