Перелік документів, що подаються до МОН:
1. заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого МОН
зразка (обов’язково вказати адресу, контактний номер телефона та (за
наявності) адреси електронної пошти);
2. клопотання від УЄТС (видається Навчально-методичним відділом УЄТС);
3. засвідчені в установленому порядку:
 копія документа про вищу духовну освіту – диплом бакалавра та/або
магістра, виданого до набрання чинності Законом України “Про вищу
освіту” (завіряється у Навчально-методичному відділі УЄТС або у
нотаріуса). У разі, якщо документ був виданий англійською мовою нотаріально засвідчений переклад диплому на українську мову;
 копія додатка до документа про вищу духовну освіту – диплома бакалавра
та/або магістра, або іншого документа, що містить інформацію про освітній
рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми
(завіряється у Навчально-методичному відділі УЄТС або у нотаріуса);
 копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа,
що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту
(завіряється власником документа);
 копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну
освіту (за наявності, завіряється власником документа);
 копія документа про повну середню освіту (завіряється нотаріусом);
 копія документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої
освіти, на основі якого здобувалася вища духовна освіта (за наявності);
4. документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з
державного визнання документів про вищу духовну освіту. Відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 розмір плати
за надання МОН адміністративної послуги з визнання документів про вищу
духовну освіту, виданих вищими духовними навчальними закладами,
становить:
 для фізичних осіб - три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51
грн.);
 для юридичних осіб - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(85 грн.).
Всі вищезгадані документи подаються в зброшурованому вигляді у картонному
швидкозшивачі без зав’язок (в іншому вигляді документи на приймаються).
Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу
духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державної
казначейської служби.
Призначення платежу - Плата за надання інших адміністративних послуг.
Для внесення оплати за адміністративну послугу потрібно:
 зайти на сайт Державної казначейської служби України
http://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/24602 ;
 вибрати відповідну область чи м. Київ;

 на сайті відповідного територіального управління Казначейства зайти у
розділ "Реквізити рахунків"
 вибрати «Реквізити рахунків для обліку доходів (місцевий бюджет)»
 у файлі, який відкриється, вибрати рахунок місцевого територіального
підрозділу Казначейства у відповідності з місцем, де буде проводитися
оплата, і МФО.
Код відомчої організації – 16 (Міністерство освіти і науки України),
Код бюджетної класифікації за доходами – 22012500

