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.{еpхtaвнa iнспекцiя llаBчaлЬнпх
зaкладiв УкpаiЪи

Biдпoвiднo дo cтаттi l7 Зaкoнy УкpaТни <Пpo Упoвнoвaжeнoгo Bерхoвнoi
Paди Уlpaiни з прав лк)дини) вiдкpитo пpoвaд)кeнIUI зa зBеpIlенIlям гoлoви
Сryдeнтськoгo ПаpЛaмеHTy Hацioнальнoгo Медичнoгo yнiвepситеry iменi
o.o. Бoгомoльця Кoстянтинa Кoвaлirпинa (аdpeса dля лucmування'' бульваp
IIIевченка. l3, лt' Кuiв' 0Iб0!) в iнтеpeсаx сry.Центiв Зaзнaченoгo yнiвеpситery
щoдo зaxиcТy ii пpaB Пpи ПpoвеДеI{нi лiцензiйниx iспитiв <КPoК>'

Як yбaяaeтьcя з листa' стyдeнти Haцioнальнoгo медичнoгo yнiвеpситеry
iмeнi o'o' Бoгoмoльця пiд чac пpoBe.ценI{я лiцензiйних iспитiв не МaюТь
мoжливoстi вийти з ayдитoрii' щo, зa твepджeнняМ зaJIвникa' мox<e пpизвесTи дo
погiprпeння здopoв'я тa псиxoлoгiчнoГo сTaнy сТy,центiв. Taкoж aвтoр звeрнeннJI
вкaзyе нa пoрyшeння Пoрядкy ПpoBеденIUI лiцензiйниx iнтeгpoваних iспитiв
пpaцiвникaми .{o <Ifентр ТеcTyBaння пpoфeоiйнoi кoмпeтeнтнoстi фaxiвцiв з

iспитiв, пoгo'цженoгo зaстyпникoм Мiнicтра oхopoни здoрoв'я УкpaiЪи 29 квiтня
2013 poкy (лaлi _ Пopялкy), вiдпoвiдaльнiсть зa дoтpимaння Пopядкy
пoкJlaдaeтьоя нa прeдотaBникa (пpедотaвникiв) L{eнтpy тeстyвaння Ta
yпoBнoBaжeнoгo пpе'цсTaBникa Bищoгo нaвчaлЬнoгo зaклaдy' зaтвepд)кенoгo
нaкaзoM peкTopa (дирeктoрa,.

3гiднo з пiдrryнктoм 1 тry'нкry 3 Пoлoжeннf, пpo ,{еpжaвнy iнопекцiю
нaвЧaЛьниx зaшIaдiв Укpaiни' зaTвеpд)кенoгo пocTaнoвoк) Кaбiнery Мiнiотpiв
УкрaiЪи вiд 16 жoвтня 2014 poку Nэ 538, oонoвними зaвдaннями ,{IHЗ е
pеа:liзацiя дep)ка-внoi пoлiтики y сфepi здiйcнення дepx(aвнoгo нaгля'цy
(кoнтpoлIo) зa дiяльнiстro нaBчaJIьгiиx зaклaдiв, пiдпpисмств, yстaнoв тa
opгaнiзaцiй, якi нaдaють пoсЛyги y сфepi oсвiти aбo прoвaдять iншy .Цiяльнiсть,
пoв'язaнy з нaдaнIUIм Taкиx пoслyГ

Звaxaroчи нa Bищeвказaнe тa кeрyк)чиоЬ стaттеto 101 Кoнстиryцii
УкpaiЪи, оTaттяМи |7 i 22 Зaкotry УкpaiЪи <Пpo Упoвнoвax<енoгo Bеpxoвнoi

" Paди Укpaiни з пpaв ЛIo.циItи)), пpoсимo пepeвiрити нaдaнy iнфopмaцilо тa
пoiнфopмyвaти Упoвнoвaжeнoгo з пpaв JIto'циIrи Пpo заxоди' щo в)киBaIoTься



/плaн),roться з
yнlвеpситeтy
зaкoнoдaBоTвa'

мeтoю зaХистy пpaв
iмeнi o.o. Бoгoмoпьця

сryдeнтiв Нaцioнaльнoгo мeдичнoгo
Bl'цпoBlднo дo Bип,loг чинIloг0

Пpo peзyльтaти poзглядy тa вжитi зaxoди пpoоимo пoiнфоpмyвaти
Упoвнoвdrкенoгo Bepxoвнoi Paди УкpaiЪи з пpaв лIoдини' додавrпи кoпiro
вrдпов1д1 зaявникy.
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