
1. 
 Форма навчання (необхідне підкреслити) Бюджет Контракт 

 
 

2. Контакти:  моб.: Telegram: e-mail:  
 

3. Пільгова категорія сирота чорнобилець  (І,  ІІ,  ІІІ,  Д 
 

 (необхідне підкреслити)  категорії)  
 

    з багатодітної родини інвалід (І, ІІ, ІІІ гр., дит.) 
 

    (більше 3 дітей у сім’ї)   
 

    малозабезпечений інше  
 

4. Досвід громадської роботи шкільне самоврядування активіст громадської 
 

 (необхідне підкреслити)  організації  
 

    волонтерство член партії  
 

      
 

5. Чи  бажаєте Ви  брати  участь  у  громадському  житті  факультету так ні 
 

 (університету)?    
 

6. 
Якщо так, то в якій  сфері  громадського  
життя університету  Ви  б  хотіли  взяти культурна діяльність наукова робота 

 

 участь? (необхідне підкреслити) 
  

 
 

 

 

      

   спортивне життя профспілкова діяльність  

 

 
 

    
 

       
 

 

Голові Профкому студентів КПІ ім. Ігоря 

Сікорського Степанюку І. В. 
 

студента __  курсу________факультету/інституту, групи___  
____________________________________________________  

Прізвище, ім’я, по батькові повністю 
 

Заява  
Прошу прийняти мене в члени Профспілки працівників освіти і науки України з ___________20__р. 

та поставити на профоблік до Профкому студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського під час здобуття вищої 

освіти на першому та другому рівнях в університеті. Зобов’язуюсь визнавати і виконувати Статут 

Профспілки працівників освіти і науки України, регулярно сплачувати членські профспілкові внески. 
 

Доручаю Профкому студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського представляти та захищати мої інтереси 
перед адміністрацією університету, органами державної влади, підприємствами, установами, 
організаціями. 
 

_________ ___________ 
Дата Підпис 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ректору КПІ ім. Ігоря Сікорського 
М.З. Згуровському 
студента  __ курсу______факультету/інституту, групи _____ 
___________________________________________________  

Прізвище, ім’я, по батькові повністю 
 

Заява  
У зв’язку з тим, що я є членом Профспілки працівників освіти і науки України та відповідно до 

пунктів 17, 85 та 90 Статуту профспілки, прошу щомісячно, починаючи з _____________ 20____ р., 
перераховувати на розрахунковий рахунок Профкому студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського мої 
профспілкові внески у розмірі 1% від моєї стипендії та інших соціальних виплат на період навчання в КПІ 
ім. Ігоря Сікорського.  

Надаю згоду Національному технічному університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» («КПІ ім. Ігоря Сікорського») на передачу моїх персональних даних, що 
формуються, отримуються та використовуються КПІ ім. Ігоря Сікорського у період мого навчання, в тому 
числі наявності стипендії, Профкому студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського, з метою забезпечення роботи 
бази персональних даних студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського - членів Профспілки працівників освіти і 
науки України Профкому студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського (відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» від 01.06.2010 р.) 

_________ ___________ 
Дата Підпис  


