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На№ ВІД

Керівникам органів управління 
освітою, об’єднаних 
територіальних громад

Про Дні відкритих дверей 
Університету державної 
фіскальної служби України

Для ознайомлення та відповідного реагування надсилаємо лист 
університету державної фіскальної служби України від 12.12.2016 
№ 3360/01-23 щодо проведення Днів відкритих дверей.

Просимо довести означену інформацію до відома керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічних працівників, учнів та їх 
батьків.

Додатки: на 2 арк. у 1 прим.

Начальник В. В. Данилевський

Мазур 64 16 62

http://www.guon.at.ua/
mailto:don_cherkasy@2upost.com


Державна фіскальна служба України 
Університет 

державної фіскальної служби 
України 

Ідентифікаційний код 40233365 

р.

Вуп. Унівврситетлка, 31, м. Ірпінь 
К иїасьо область. Україна, 08201

Про Дні відкритих дверей 
Університету державної 
фіскальної служби України

Начальнику Управління освіти і 
науки Черкаської 
облдержадм ін істрації 
Данилевському В.В.

вул. Бидгощська,38/1 м.Черкаси, 18003

Шановний Валерію Вікторовичу!

З метою поширення інформації про підготовку фахівців з вищою освітою в 
галузях управління та адміністрування, права, інформаційних технологій, 
соціальних та поведінкових наук Університет державної фіскальної служби 
України проводить Дні відкритих дверей.

Майбутні абітурієнти Університету матимуть можливість зустрітися з 
керівництвом Університету, навчально-наукових інститутів, факультету 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової 
міліції; поставити питання й отримати роз’яснення щодо особливостей проведення 
вступної кампанії 2017 року.

Просимо Вашого сприяння у поширенні інформації, в тому числі через сайт 
та на стендах Управління, про проведення Днів відкритих дверей в Університеті 
державної фіскальної служби України, які відбудуться 17 грудня 2016 року, 25 
лютого та 18 березня 2017 року об 11 годині (Київська область, м. Ірпінь, 
вул. Університетська, 31). Реєстрація відвідувачів з 09.30, для бажаючих 
ознайомитися з навчальною базою Університету, будуть проведені оглядові 
екскурсії.

Додаток: Інформаційний листок на 1 арк. у 1 прим.

З повагою та сподіванням на плідну співпрацю,

ректор, д.е.н., професор,
Заслужений діяч науки і техніки України П.В. Пашко

Тарнавська (04597) 56595
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за спеціальностям и:
*  Право
* Економіка
* Міжнародні економічні відносини
* Облік і оподаткування
* Фінанси, банківська справа та 

страхування
* Менеджмент
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