ЗРАЗОК

Ректору
Київського університету
імені Бориса Грінченка
Віктору ОГНЕВ’ЮКУ
____________________________
___________________________,
яка (-ий) проживає за адресою:
____________________________
____________________________
тел. ________________________
ЗАЯВА

Я, ______________________________________________________________,
випускник(-ця) Київського університету імені Бориса Грінченка денної форми
навчання, у грудні 2020 року здобув(-ла) ступінь магістра за спеціальністю
_________________________________________________________ за державним
(регіональним) замовленням та уклав(-ла) Договір про працевлаштування на
посади педагогічних працівників деяких категорій випускників закладів вищої
освіти терміном на три роки.
Прийнятий(-а) на посаду ____________________________________________
у заклад освіти _____________________________________________________
(повна назва закладу загальної середньої або професійної (професійно-технічної освіти), що є роботодавцем)

______________________________________________________________________.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
19.12.2019 року № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової
адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої
освіти», прошу надати мені одноразову адресну грошову допомогу.
Прошу перерахувати мені одноразову адресну грошову допомогу на мій
картковий рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №_______________________.
До заяви додаю:
1.
Договір про працевлаштування.
2.
Копію паспорта (1, 2, 11 стор.).
3.
Копію картки платника податків.
4.
Копію трудової книжки з відповідним записом,
установленому порядку (за основним місцем роботи).
5.
Копію (витяг) з наказу про прийняття на роботу.
___________ 2021 р.
(дата)

завірену

______________
(підпис)

в

ЗРАЗОК

Ректору
Київського університету
імені Бориса Грінченка
Віктору ОГНЕВ’ЮКУ
____________________________
___________________________,
яка (-ий) проживає за адресою:
____________________________
____________________________
тел. ________________________
ЗАЯВА

Я, ______________________________________________________________,
випускник(-ця) Київського університету імені Бориса Грінченка денної форми
навчання, у червні 2021 року здобув(-ла) ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень) ___________________________ за державним (регіональним) замовленням
за спеціальністю ________________________________________ та уклав(-ла)
Договір про працевлаштування на посади педагогічних працівників деяких
категорій випускників закладів вищої освіти терміном на три роки.
Прийнятий(-а) на посаду ____________________________________________
у заклад освіти _____________________________________________________
(повна назва закладу загальної середньої або професійної (професійно-технічної освіти), що є роботодавцем)

______________________________________________________________________.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
19.12.2019 року № 1588 «Про затвердження Порядку надання одноразової
адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої
освіти», прошу надати мені одноразову адресну грошову допомогу.
Прошу перерахувати мені одноразову адресну грошову допомогу на мій
картковий рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №_______________________.
До заяви додаю:
6.
Договір про працевлаштування.
7.
Копію паспорта (1, 2, 11 стор.).
8.
Копію картки платника податків.
9.
Копію трудової книжки з відповідним записом,
установленому порядку (за основним місцем роботи).
10. Копію (витяг) з наказу про прийняття на роботу.
___________ 2021 р.
(дата)

завірену

______________
(підпис)

в

