МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА
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Про прозорість та інформаційну
відкритість діяльності НУ0 3
України імені П. Л. Шупика

Відповідно до ст.ст. 26, ЗО Закону України «Про освіту», ст. 79 Закону
України «Про вишу освіту», з метою забезпечення прозорості та інформаційної
відкритості діяльності через офіційний вебсайт НУ 0 3 України імені
П. Л. Шупика
НАКАЗУЮ:
1. Першому проректору, проректорам та керівникам структурних
підрозділів,
відповідно
до
функціональних
обов’язків,
забезпечити
оприлюднення на офіційному вебсайті НУ0 3 України імені П. Л. Шупика
інформації щодо:
1) основних установчих документів НУ0 3 України імені П. Л. Шупика
(відповідальна особа - начальник юридичного відділу Вознюк Т. І.);
2) структури НУОЗ України імені П. Л. Шупика, складу керівних органів
та органів управління (відповідальні особи - начальник юридичного відділу
Вознюк Т. І., начальник відділу кадрів Бригинець Д. Д.);
3) запобігання корупції у НУОЗ України імені П. Л. Шупика
(відповідальна особа - начальник юридичного відділу Вознюк Т. І.);
4) фінансової звітності, штатного розпису, кошторису НУОЗ України
імені П. Л. Шупика та змін до нього (відповідальна особа - проректор з
економічних питань Проценко О. С.);
5) проведення тендерних процедур (відповідальні особи - проректор з
АГР Сохань Ю. О., завідувач відділу держаних закупівель Авер’янова Ю. О.);
6) освітніх програм, що реалізуються у НУОЗ України імені
П. Л. Шупика, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною
освітньою програмою (відповідальні особи - проректор з науково-педагогічної
роботи Толстанов О. К., проректор з наукової роботи Савичук Н. О.);
7) ліцензованого обсягу та фактичної кількості осіб, які навчаються у
НУОЗ України імені П. Л. Шупика (відповідальні особи - перший проректор
Вдовиченко Ю. П., проректор з науково-педагогічної роботи Толстанов О. К.,
проректор з наукової роботи Савичук Н. О.);
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8) мови освітнього процесу (відповідальні особи - перший проректор
Вдовиченко Ю. П., проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної
роботи з іноземними громадянами Гульчій О. П., начальник юридичного
відділу Вознюк Т. І.);
9) наявності вакантних посад, порядку і умов проведення конкурсу на їх
заміщення (у разі його проведення (відповідальна особа - начальник відділу
кадрів - Бригинець Д. Д.);
10) результатів моніторингу якості освіти (відповідальні особи проректор з науково-педагогічної роботи Толстанов О. К., начальник відділу
моніторингу якості діяльності Серьогіна Н. О.);
11) розміру плати за навчання та надання додаткових послуг
(відповідальна особа - проректор з економічних питань Проценко О. С.);
12) правил прийому до НУ0 3 України імені П. JT. Шупика (відповідальні
особи - Приймальна комісія НУ0 3 України імені П. JI. Шупика);
13) матеріально-технічного
забезпечення
НУОЗ
України
імені
П. JI. Шупика (згідно з ліцензійними умовами (відповідальні особи - проректор
з АГР Сохань Ю. О., головний бухгалтер Шендрик С. П.);
14) умов доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми
потребами (відповідальна особа - проректор з АГР Сохань Ю. О.);
15) наявності вільних місць у гуртожитках, розміру плати за проживання
(відповідальна особа - проректор з АГР Сохань Ю. О.);
16) переліку товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога
із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не
заборонених законодавством (відповідальна особа - головний бухгалтер
Шендрик С. П.).
2. Інформацію та документи, зазначені у цьому наказі, розміщувати для
відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх
затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.
3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ НМАПО імені
П. Л. Шупика від 14.12.2017 № 4629 «Про прозорість та інформаційну
відкритість діяльності НМАЛО імені П. Л. Шупика».
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор

Юрій ВОРОНЕНКО

