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Biдпoвiднo ,цo стaттi 17 Зaкoнy УкpaТни <Прo Упoвнoва.lкeнoгo BеpxoвнoТ
Paди УкрaiЪи з пpaв ЛюдиIlи) Bl.цкpитo пpoвaдженIrя зa зBеpнeнням гoJIoви

Пapлaментy Haцioнaльнoгo ме,циЧI{oгo yнiвepситеry iменi
o.o. Бoгoмoльця Кoстянтинa Кoвалilпинa (аdpеcа dля лucmування: 6ульваp
IIIeвченка, ]3' м' Кuiв, 01б01) в iнтеpесaх сry.Центiв зaзнaчeнoгo yнiвеpcитeтy
щодo зaxистy ii пpiв пpи пpoвeденнi лiцензiйниx iспитiв <КPoК>.

Як yбa'raеться з лисTa' сTyдeнти Haцioнальнoгo медичнoгo yнiвepситеry
iменi o'o. Бoгoмoльця пiд .raо пpoведення лiцeнзiйниx iспитtв нe мaIoть
МojкливoоTi вийти з ayдитoрii' щo' зa TBrpд)кенняМ заJIвI{икa' Мo)(e пpизBести дo
пoгiprшення здopoв'я тa псиxoлoгiчнoгo стaнy оTyдeнтiв. Тaкoж aвтop звepнeншl
Bказy€ нa Пoр),]Цeння Пopядкy пpoвeденн,I лiцензiйниx iнтeгpoвaвиx iспитiв
пpaцiвникaми .{o <I.{eнщ ТеcT},Baння прoфeоiйнoi кoмпетентнoотi фaxiвцiв з
вищoto oсвiтoto нaпpямiв пiдгoтoвки <Mе,цицинa> i <Фармaцiо пpи
Мiнiстеpствi oxoрoни здoрoв'я Укpaiни>.

Biдпoвiднo ,цo IryнKTy 1.6 Пopядкy ПpoBеДення лiцензiйних iнтегpoвaних
iспитiв, пoгодxенoгo зacтyпникoм Мiнicтpa oхopoни зДopoB'я Укpaiни 29 квiтнЯ
2013 poкy (далi _ Пoрядкy)' вiдпoвiдaльнiсть за дoтpимaння Пopядкy
ПoклaдaеTьоя нa преДсTaBникa (пpeдотaвникiB) центpy тeстyвaння Ta
yпoвнoв:DкенoГo Пpе.цсTaвникa вищoгo нaBчaJIьнoгo зaкJIадy, зaTBeр.цх(eнoгo
нaкaзoм pекTopa (диpeктоpa).

3гiднo з пiдпyнктoм 13 пyнкry 4 Пoлorкення прo Мiнiстepствo oхoрoни
з,цopoB'я Укрaiни, зaTвер.Фrсrl{oГo пoоTaнoвoю КaбiЁетy Miнiсщiв УкpaТни вiд
25.03'20|5 Nя 267, poзгляд звepнень гpoмaдЛI з питaнь, пoв'язaних з дiяльнiстю
пiдпpиeмотв, yстaнoв Ta opгaнiзацiй, щo нaЛrХaТь дo сфeри йoгo yпpaвлiння,
вiдпoвi.цнo дo пoкЛaдeних нa ньoгo зaвдaнь здiйснroс MoЗ Укpaiни.

Звaжaючи нa вищeвкaзaне Ta кеpyочись отaтrero 101 Кoнститyцii
Укpaiни, cтaттями \i i 22 Зaкoну УкрaiЪи <Пpo Упoвнoвaжeнoгo Bеpxoвнoi
Paди УкpaiЪи з пpaB лЮдиt{и), пpoсимo перевipити наданy iнфopмaцiю тa
пoiнфopмyвaти Упoвнoвaт<енoгo з прaв ЛIo,циI{и прo зaхoди' щo
вживaloться/ппaнyloTьcя з метolo зaxисTy пpaв сryдентiв Haцioнальнoгo
мeДичIloгo yнiверситery iменi o.o. Бoгoмoпьця вiдпoвiднo дo виМoг чиI{нoгo
зaкoнoлaвствa'



Звepтaсмo yвary, щo вiдпoвiднo дo стaттi 7 Зaкoнy УкpaiЪи <Пpo
звepнeнI{я грoмaдян) зaбopoняеться нaпpaBляти скapги грoМaдян для poзглядy
тим opгaнaм aбo пoсaдoвим осoбaм, Дii Чи piпreння якиx oскaр)кylоTься.

Прo резyльтaти poзглядy та вжитi зzrxoди прocимo пoiнфopмyвaти
УfioBнoBaжeнoгo BеpxoвнoТ Paди УкpaiЪи з ПpaB ЛIo,цини' дo'цaBши кoпilo
вiдпoвiдi заявникy.
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