МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Керівникам вищих навчальних закладів
державної форми власності, що
перебувають у сфері управління
Міністерства освіти і науки України і
здійснюють підготовку педагогічних
працівників
Про надання
списків випускників 2017 року
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р.
№ 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям
випускників вищих навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки від 28
березня 2016 року № 343, зареєстрованого у Міністерстві юстиції від ЗО квітня
2016 року № 605/28735 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної
грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які
здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю» (зі
змінами) просимо надати списки випускників вищого навчального закладу, які
закінчили у 2017 році навчання (денна форма) за напрямами (спеціальностями)
педагогічного профілю та уклали на строк не менше як три роки договір про
роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах і прибули
до місць роботи, згідно з додатком.
Інформацію просимо надати департаменту вищої освіти Міністерства до 15
жовтня 2017 року на паперових носіях (м. Київ, просп. Перемоги 10, к. 218, копії
на E-mail: bozhko@mon.gov.ua).
Додаток: на 1 арк.

Ю. М. Рашкевич

Заступник Міністра

Божко О.А. 481-32-65

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки України
від 9 /У / / . №
/

.

/ / $

-

Інформація
(назва вищого навчального закладу)

щодо випускників, які закінчили навчання у 2017 році за напрямами
(спеціальностями) педагогічного профілю і навчалися за рахунок коштів
державного бюджету (денна форма навчання) та уклали договір про роботу у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах на строк не менше,
як три роки і прибули до місць роботи
№
з/п

1

Прізвище,
ім’я,
по батькові
випускника

2

Напрям
підготовки
(спеціальні
сть), за
яким
(якою)
здобув
освіту
випускник
3

Назва та адреса
загатьноосвітнього або
професійно-технічного
навчального закладу,
до якого прибув
випускник*

Посада на яку
працевлаштований
випускник

Примітка

4

5

6

^Примітка: У гр. 4 має бути зазначена повна назва загатьноосвітнього або професійнотехнічного навчального закладу.

(посада керівника вищого навчального закладу)

ПІБ виконавця, телефон

(підпис)

(ім’я та прізвище)

