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Витяг з протоколу №13 

засідання Приймальної комісії Одеського національного медичного університету 

м. Одеса          29.07.2022 р. 

  

Присутні: 13 членів 

 

Голова засідання: акад. Запорожан В.М. 

Секретар засідання: доц. Новікова Ж.О. 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

 

1. Інформація про готовність Приймальної комісії та технічного секретаріату до 

роботи по прийому документів та затвердження оцінок по заліку.    

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Степанов Г.Ф. 

 

2. Інформація проректора з науково-педагогічної роботи (питань гуманітарної освіти 

та виховання) ОНМедУ про закони України щодо відповідальності за зловживанням 

службовим положенням, хабарництво, про нерозголошення службової таємниці. 

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи (питань гуманітарної 

освіти та виховання) Талалаєв К.О 

 

3. Затвердження облікової документації по прийому документів від 

абітурієнтів у 2022 році.  

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Степанов Г.Ф. 

 

 

1. Слухали 

Відповідального  секретаря ПК доц. Степанова Г.Ф., який доповів про готовність 

Приймальної комісії до роботи по прийому документів та початок роботи. 

Доповідач проінформував, що ПК готова до прийому документів. Сформовано 

технічний секретаріат, підготовлені відповідні служби, що будуть забезпечувати роботу ПК 

по прийому документів. Технічний секретаріат забезпечено необхідною документацією та 

канцтоварами, всі члени технічного секретаріату склали залік по Правилам прийому до 

ОНМедУ та інструктивним матеріалам МОЗ України (відомість про оцінки додається). 

 

Ухвалили:  

Інформацію прийняти до відома, оцінки по заліку затвердити. 

 

2. Слухали: 

Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи (питань гуманітарної освіти та 

виховання) ОНМедУ Талалаєва К.О. про закони України щодо відповідальності за 

зловживанням службовим положенням, хабарництво, про нерозголошення службової 

таємниці. Доповідач проінформував, що на членів ПК, на всі служби, що забезпечують 

роботу з абітурієнтами покладена дуже велика відповідальність. Ці служби повинні 

керуватися у своїй діяльності принципами законності, правилами нормативних актів і 

документів щодо роботи ПК, а також Правил прийому ОНМедУ у 2022 р. 

 
Ухвалили:  

Інформацію прийняти до відома. 

 

3. Слухали: 

Відповідального  секретаря ПК доц. Степанова Г.Ф., який надав облікову 
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документацію по прийому документів від абітурієнтів у 2022 році (матеріали додаються).  

 

Ухвалили: 

Затвердити облікову документацію по прийому документів від абітурієнтів у 2022 р. 

 

 

Голова Приймальної комісії, 

ректор університету     Валерій ЗАПОРОЖАН 

 

 

 

Відповідальний секретар,  

доцент       Геннадій СТЕПАНОВ 


