
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

щодо отримання одноразової грошової допомоги у п’ятикратному розмірі 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб лікарями-інтернами 

 

Відповідно до Порядку надання одноразової адресної грошової 

допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за 

напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів, 

затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.05.2012 

року №390, одноразова допомога надається: випускникам денної форми 

навчання, які навчались за державним замовленням у вищих навчальних 

закладах І-ІV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності 

незалежно від підпорядкування, здобули освіту за напрямами і спеціальностями 

медичного і фармацевтичного профілів та уклали у поточному році на строк не 

менше як три роки договір про роботу: 

- у закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості 

та селищах міського типу на посадах лікарів (провізорів), яким після 

закінчення інтернатури присвоєно кваліфікацію спеціаліста певного 

фаху. 

- в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної 

практики-сімейної медицини, лікарів-педіатрів дільничних і лікарів-

терапевтів дільничних. 

 

Для отримання допомоги необхідно до 10 жовтня поточного року надали 

наступні документи у деканат ФІПО: 

1. Заява (за зразком); 

2. Трудова книжка (копія); 

3. Договір про 3х річне відпрацювання; 

4. Паспорт (копія); 

5. Особистий номер платника податків (копія); 

6. Диплом та додаток до диплому (копія); 

7. Сертифікат лікаря-спеціаліста за відповідним фахом (копія); 

8. Довідка з місця роботи. 

9. Довідка про банківські реквізити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

Ректору Донецького національного 

медичного університету 

проф. Кондратенку П.Г. 

лікаря-__________________________ 

                           (назва спеціальності) 

________________________________ 
(назва лікувального закладу) 

__________________________________________________ 

________________________________ 
(населений пункт) 

_______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Заява 

Прошу надати одноразову адресну грошову допомогу у 

п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2012 

року №390. 

Донецький національний  медичний університет закінчив(ла) у 20___ 

році за спеціальністю ________________________________________________. 

Інтернатуру закінчив(ла) у 20___ році за спеціальністю ____________ 

________________________________________________________________. 

Прийнятий(а) та працюю на посаді лікаря-________________________ 
                                                                                                                                                (спеціальність) 

у ________________________________________________________________, 
                                                                                          (назва лікувального закладу) 

який знаходиться за адресою :________________________________________ 
                                                                                                                (повна юридична адреса лікувального закладу) 

_________________________________________________________________. 

 

До заяви додаю: 

1. Копію трудової книжки; 

2. Копію паспорту; 

3. Копію картки особистого номеру платника податків;  

4. Копію диплому про вищу освіту; 

5. Копію сертифікату лікаря-спеціаліста; 

6. _______________ договору про 3х річне відпрацювання; 
            (копію/оригінал) 

7. Довідку з місця роботи. 

 

«___»________20__р.                                               _______________________ 
            (дата подання заяви)                                                                                                                     (підпис заявника) 

 

 


