
ЗАЯВА 

на надання знижки в оплаті за навчання  

 

1. ПІБ абітурієнта(ки)   

 

2. Дата народження  

 

3. Індивідуальний податковий 

номер 

 

4. Адреса реєстрації  

 

 

5. Адреса фактичного місця 

проживання 

 

 

6. Зайнятість: 

працюю 

безробітний(а) 

навчаюсь 

 

☐ 

☐ 

☐ 

7. Місце роботи, посада: 

8. Сімейний статус:  

заміжня/одружений  

незаміжня/неодружений  

 

☐ 

☐ 

9. Діти: 

не маю дітей 

маю дітей  

 

☐ 

☐  

10. Кількість неповнолітніх дітей:  

11. Підстави надання знижки на навчання.  

Будь ласка, позначте всі підстави надання знижок, на які Ви претендуєте: 

 

Назва знижки Підстава надання знижки 

«Соціальна» 
☐ статус внутрішньо переміщеної особи 

☐ статус учасник(ці)а бойових дій 

«Мотиваційна» 

☐ працюю на момент вступу (від одного року) як державний службовець 

☐ працюю на момент вступу (від одного року) як працівник(ця) установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери 

☐ працюю на момент вступу (від одного року) на посаді в органі місцевого самоврядування 

☐ працюю на момент вступу (від одного року) в громадському об’єднанні  

☐ працюю на момент вступу (від одного року) в політичній партії  

☐ працюю на момент вступу на посаді фахівців з питань реформ 

☐ випускни(ця)к вищого навчального закладу 2017, 2018 року (бакалавр, спеціаліст, 

магістр) 

«Early bird» 

☐ подача документів для участі у конкурсі для вступу на навчання в Університет до 

10.07.2018 року 

☐ подача документів для участі у конкурсі вступу на навчання в Університет до 20.07.2018 

року 

12. Документи, що заявник(ця) додає до заяви, та які підтверджують наявність підстав для надання знижки на 

навчання: 

 

☐ копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 

☐ копія посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка 

☐ копія трудової книжки 

☐ копія диплому бакалавра або спеціаліста, або магістра, що засвідчує завершення вищого навчального закладу 

у 2017 або 2018 році 

 



☐  

Інший(і) документ(и) ____________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

13. Вкажіть суму грошей, яку Ви щомісяця виділяєте/хотіли б 

виділяти з власного бюджету на самоосвіту, навчання, підвищення 

кваліфікації 

 

_______________________________ грн. 

Засвідчую правильність зазначених у цій заяві даних: 

__________________ 2018 р. 

        (дата подання заяви) 

_______________________ 

(прізвище, ініціали) 

_______________________ 

(підпис) 

 

 


