
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
4 *  20 М' КНЇВ №

Щодо виплати одноразової
адресної грошової допомоги 
деяким категоріям випускників 
закладів вищої освіти 
у 2017 році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 
2006 р, № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким 
категоріям випускників вищих навчальних закладів» та відповідно до наказу 
Міністерства освіти І науки України від 28 березня 2016 року № 343 «Про 
затвердження Порядку надання одноразової,адресної грошової допомоги деяким 
категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за 
напрямами і спеціальностями педагогічного профілю», зареєстрованого -у 
Міністерстві юстиції від 20 квітня 2016 року № 605/28735 (із змінами.,
внесеними згідно з наказом Міністерства ' освіти і науки 
№ 949 від 03.07.2017}

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити кількість одержувачів одноразової адресної грошової 
допомоги для закладів вищої освіти,, які перебувають у сфері управління 
Міністерства освіти і науки України, згідно з додатками 1,2.

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С, В.) в межах 
асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 2017 рік на 
зазначені цілі, розподілити (перерозподілити) бюджетні призначення для 
виплати допомоги між закладами вищої освіти, підпорядкованими Міністерству 
освіти і науки України, відповідно до затвердженої кількості одержувачів 
допомоги.

3. Керівникам закладів вищої освіти забезпечити виплату одноразової 
адресної грошової допомоги її одержувачам. Про проведену роботу 
інформувати Міністерство освіти і науки України до 15 лютого 2018 року.

4. Контроль за виконанням ц-кко наказу залишаю за. собою.

В. В. Ковтуноць



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти
і науки України
від О З -Н  2017 р. № аіЬі

Кількість одержувачів одноразової адресної грошової допомоги 
(для закладів вищ ої освіти (університети, інститут), які перебувають у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України) -

№
з/п

Назва закладу вищої освіти Кількість
осіб

Вінницька, область
1 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського
. 17

Волинська область
2 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 45

Дніпропетровська область
од Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 6
4 Криворізький державний педагогічний університет 70
5 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 6

■Донецька область •
6 Донбаський державний педагогічний університет 19
7 Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет»
4

8 Донецький національний університет імені Василя Стуса 1
Ж и том и р ськ а область

9 Житомирський державний університет імені Івана Франка 19
З ак ар п атськ а  область

10 Мукачівський державний університет 2
11 Ужгородський національний університет 8

З ап ор ізь к а  область
12 Бердянський державний педагогічний університет 25
13 Запорізький національний університет 9
14 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького
13

Івано-Франківська область
15 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 8

Київська-область
16 ІІереяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди
о
Д

Кіровоградська область
17 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка -
35

Луганська область
18 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 8

Львівська область
19 Львівський національний університет імені Івана Франка 8
20 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка
41

Миколаївська область
21 Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського 17' ■ ■



Одеська область
22 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 2
23 Одеський національний університет ім. 1.1. Мечникова оJ ■
24 Південноукраїнський національний педагогічний університет 

ім. К.Д. Ушинського
10

Полтавська область
25 Полтавський національний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка
59

Рівненська область
26 Рівненський державний гуманітарний університет 48

Сумська область
27 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 

Довженка
14

28 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка ' 11
Тср н о п ільська область

29 Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Г натюк-а

91

Харківська область
ЗО Харківський національний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди
15

.31 Харківський .національний університет імені В. Н. Каразіна ->

Херсонська область
32 Херсонський державний університет 39

X м ел ь н и ць к а о б л а ст ь
п о Хмельницький національний університет -і

34 Кам'яиець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ІЗ
Чернівецька область

35 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича & 17
Черкаська область

36 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 10
37 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 13

Чернігівська область
38 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 6
39 Чернігівський національний педагогічний університет ім. 

Т.Г.Шевченка
12

м .К л і їв

40 Національний педагогічний університет ім.М.ГІ.Драгоманова 20
41 Київський національний університет будівництва і архітектури 1

ВСЬОГО: 754
Примітка: обсяг допомоги випуски икам-одержувачам одноразовсн^Ддресної грошової
допомоги, визначається виходячи з розміру прожиткового мінімумушда'працездатних осіб, 
установленого на 1 січня календарного року. /  /

Директор департаменту 
вищої освіти

Директор департаменту 
економіки та фінансуваї

__0,1 Шаров

С.В. Даниленко



Додаток 2
•до наказу Міністерства освіти 
і науки'України
ВІД °3 -  -И 2017 р. № З  І/б /

Кількість одержувачів одноразової адресної грошової допомоги 
(для закладів' вищої освіти (технікуми,'коледжі), які перебувають у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України)

№
з/п

Назва закладу вищої освіти Кількість
осіб

Закарпатська область
1 Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного 

університету
1

1 ва н о -Ф ранків ська область
2 Коломийський індустріально-педагогічний технікум Д

Рівненська область
па Лубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету 6
4 Сарненський педагогічний, коледж • Рівненського державного 

гуманітарного університету
5

ВСЬОГО: 15

Примітка: обсяг допомоги випускникам-одержувачам одноразової адресної грошової 
допомоги визначається виходячи з розміру прожиткового мінімуму^ля працездатних осіб, 
установленого на 1 січня календарного року.

Директор.
департаменту вищої освіти

Директор департаменту 
економіки та фінансування

О. І. Шаров

С,В. Даниленко


