
Роз'яснення щодо отримання одноразової адресної грошової допомоги 
випускникам Донецького національного медичного університету, які 

здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та 
фармацевтичного профілів 

 
Одноразова адресна грошова допомога випускникам Донецького 

національного медичного університету, які здобули освіту за напрямами і 
спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів (далі – Допомога), 
надається випускникам, які навчались за кошти державного замовлення 
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: 

1. У закладах охорони здоров’я, що розташовані у сільській місцевості 
та селищах міського типу на посадах: 

1.1. молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) 
освітою; 
1.2. лікарів (провізорів), яким після закінчення інтернатури 
присвоєно кваліфікацію спеціаліста певного фаху. 

2. В інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної 
практики - сімейних лікарів, лікарів - педіатрів дільничних і лікарів - терапевтів 
дільничних, яким після закінчення інтернатури присвоєно кваліфікацію 
спеціаліста відповідного фаху. 

 

Для отримання Допомоги необхідно у строк до 01 жовтня 2021 року 
надати до деканату факультету інтернатури та післядипломної освіти 
Донецького національного медичного університету (м. Краматорськ, бул. 
Машинобудівників, 39 (ІІ корпус ДДМА), каб. 425) надати наступні документи: 

 Заява 

 Копія паспорта; 
 Копія ІПН; 
 Копія диплому; 

 Копія Сертифікату лікаря-спеціаліста; 

 Довідка з місця роботи; 

 Довідка із банку про реквізити; 

 Копія укладеного у поточному році договору про 
роботу на строк не менше трьох років; 

 Копія трудової книжки. 
 

У разі виникненні запитань звертатися до деканату факультету інтернатури 
та післядипломної освіти за адресою м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 

39 (ІІ корпус ДДМА), каб. 425 або за телефоном: +380996678938 

 

 
 

 

 

 

 



Ректору Донецького національного 
медичного університету, професору 

Петру КОНДРАТЕНКУ 

 

________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

лікаря – _________________________ 

________________________________ 
(назва спеціальності) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(назва лікувального закладу, адреса) 

+38(0____) ______________________ 

 

Заява 

Прошу надати мені адресну грошову допомогу у п’ятикратному розмірі 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2021 

року, відповідно до наказу МОЗ України від 25.02.2012 року №390. 
Донецький національний медичний університет закінчив(ла) у 20___році 

за спеціальністю ___________________________________________________. 
Інтернатуру закінчив(ла) у 20____році за спеціальністю ______________ 

________________________________________________________________. 

Прийнятий(та) та працюю на посаді лікаря – ________________________ 

_____________________________ в лікувальному закладі ___________________ 

_________________________________________________________________, 
(повна назва лікувального закладу) 

який знаходиться за адресою: __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(адреса лікувального закладу) 

До заяви додаю: копію паспорту; копію ІПН; копію диплому; копію 
Сертифікату лікаря-спеціаліста; довідку з місця роботи; довідку із банку про 
реквізити; копію укладеного у поточному році договору про роботу на строк не 
менше трьох років; копію трудової книжки. 

Даю згоду на обробку персональний даних. 
 

«____»____________2021рік                               _____________________ 

                                                                                                   (підпис) 
 


