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IПaнoвций цaне КoвaлiцrиrrI

У вiдпoвiдь нa Barllе зBеpIlення ,цo УпoвнoвaЖенoгo Bеpxoвнoi Paди
Укpaiни з пpaB ЛIo'циIIи Тa,цo ЗaсТyПникa ]]oлoви Кoмiтel.y Bерхoвнoi Paди
УкpaТtrи з rlиr.aнЬ нayки i oсвiти Киpиленкa I.Г. у спрaвi щo'цo ЗaxисIy rrpaв
сr.yДснтiв HaЦiorrальrroгo Mе,цичIloГo yнiвеpситeтy iменi o.o' Бoгомопьця (дaлi _

HMУ) пpи прoведеннi лillензiйних iсrrи,r.iв <КPoК> (dodаlпкoвo do наdаlloi
IцcmсLxlu вid 1 l ' 1 1.2016 Np 8.1.2/7-К277659,1б-2/82 ma вid 24.1 ].2016 Np 8.l '2/ 1a-
279 2 з 3. ] б- 1 /Н[I-31 il lфopмаt,1ii) ttoвiдoмлясмo нaсryпнe.

B paмкaх вiдкpитoro вiДпoвi,цнo .цо стa гri 17 Зaкoнy Укpaiни <Пpo
Упoвновaжснoгo Bеpхoвноi Paди Укpa.rЪи З rrpaв ЛIo.цини) пpoBaД)кення
кеpiвництtroм MoЗ Укрaiни Baм бy:ro нaдaнo iнфоpмaцiто листoм вiд 28.11.2016
JYs 08.1-25ll 1/104'116/з0874 (.кoniя dodасmьcя)' де poз'яснено дсякi пoлoжеrrrtя
ltopядкy ПрoBе,цеluш лiцензiйниx iнr'егpовaниx iспитiв, ПoГo.цжеItoГo
зacIyIlIIикoM Miнiстpa oxоpoни здopoв'я Укрaiirи 29 квiтrrя 201З рoкy (далi -

llopядoк), згiдrтo з яким пеpеltбaченo стBoprння oсoбливиx yМoB ,цлЯ скJla.цaннЯ
;tiцепзiйпoгo iсitиIy l1Ля стyдснтiв (iнтеpнiв), якi мaroть oсoб.rrивi пoтprби, тa
мox.ltивiсl.ь виxoдy стyдептiв (iнтернiв) з ayдиторiТ, зoкpеМa, ,цJUI Гo'цyBанltя
HеМoB.|Я|и.  J  \4сдичt]и\  ПoкаLЗанЬ toшo'  Пpи uьoмy в iлпoвiлальнiсtь за
.цoТpиN{aння Пopядкy ПoкЛa.цaсTьсЯ нa пpе.]]сTaвникa (пpедстaвникiв) {ентру
lесlyBaнIIЯ пpoфесiйнoi кoмпетеrrтнoстi фаxiвriiв з вищотo oсвiтoro пaпрямiв
пi,цгoтoвки <<MедициIla>> i <Фaрмaцiя> пpи Miнiстеpствi oxoрони здopoB,Я
Укpaiяи (дali _ IJеtrтр тестyвaння) тa на yПoBlloBarкеrtоI.o пpеДсTaBникa BиIIloГo
нaBчa[ьшoГo зaкЛaДy' зaTBеp.щкенoIю нaкaзon4 pекTopa (диpектopa).

I]о.,lночaс Пpе/lсТal]никal{и,[еpжaвIroi iнспекЦjТ навнaльrrиx зaкладiв
Укpaiни, зa рcЗyЛъ.raTaми Bи]]чеHtIя вiдпoв|цгtих дoкyмeнтiЁ i нa'цaниx



кepiвниI(|Bon4 I]MУ rroясrrеrlь З'ЯcoBaнo, щo дiйснo пiд чaс пpoвеl.lення
llitlснзiйнoгo iс;lи,iy <КPoК> y 2015 _ 2016 poка-x пpедстaвникaми I-{енrpy
Тес|yBarI]IЯ I{aTеГopичllo зaбoрoнялося сIy'JlенI.aM LIМУ з бyдь-яких Причин
вихоДити з ay;]иr.оpiТ' .[.oмy aдмiнiстpaцiя lIMУ, пiдrpимytояи сl.у,IIсt]l.сЬкс
сal{oBрЯДy]]alrrtЯ' ПopylilиЛa кJIoIТoTaIlня прo IlерrГ[Яl1 ПoряДI(y Ta ПpaBиЛ
скла,цаrlrrя лiЦеrrзiйпoгo icпитy <КPoК>' гrро щo Baс бyЛo пoiпфopмoвaнo листoм
.{ILIЗ УкpаiЪи вiд 19'122016 Ns 03/01-16/157 (кoпiя dodаеrnьcя),

Згiднo з пiдпункToм l з Гryнк,].y 4 Пo;tоження пpo Мiнicтеpствo oxopoни
З,l{opoв'Я Укpaiни' зa|Bеp'ц}(енoГo ПoсТa}IoBoIо Кaбiнстy Miнiсrрiв Укpaiни вi.ll
25.0з.2015 No 267' poзгляд ЗBеpнeнь IрoМaДян з l iиTaпь' ПoB|ЯЗaниx з дiяльнiстto
] Ii/lпpиеMс.I.l], yсТaно]} ,r.a opгalriзaцiй, щo нaцr)кa"гЬ Дo сфeри йot.сl упpaвлiiiitя'
вi/lповillпo.цo Пок[a'цеI{иХ нa ньoГо зalt/laнь Здiйсrrloс MoЗ Укpaiни.

Bpaxoвyю.lи Ha]]е'Ilеi1е' дo Мiнiстеpствa oхopoни з..toрo]]'я УкрaiIIи
ЦaЛpa]]ЛеIlo вi'цпoвi,цний зaПиТ щo/{o неoбхi,Iнoстi пеpеГлЯ,цу i в yстaнов.ltенoмy
пopядкy зaTBсpl]жсння Пopя71кy ПрoBе.цеIIнЯ лiцензiйних iн,гегpoвaниx iсциriв з
ypaхyвallЦяM пoзицiТ aдмiнiстpaцiТ тa CтyдентськoГo ПаpЛaN{еIITy LlaЦioнальнoгo
медиvrroгo унiвеpсите'rу iменi o.o' Бoгoмoльця.

Ilоpyrпепе -Bами питaння Зajlишarться нa кoнтpoлi Упoвrroвaженoгo з пpaв
ЛIoiIиIlи.
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