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«Про введення в дію рішення Вченої ради від 12.01.2017р (
про затвердження «Тимчасового положення
про призначення і виплати стипендій в
Одеському національному медичному
університеті та «Тимчасового положення
про рейтинг студентів, які навчаються в
Одеському національному медичному університеті».

На виконання ч.б ст.36 Закону України «Про вищу освіту» ч.5 п.1 Статуту 
ОНМедУ, Положення про Вчену раду ОНМедУ, затвердженого Вченою 
радою ОНМедУ від 21.08.2015року та рішень Вченої ради ОНМедУ 
(протокол № 6 від 12.01.2017року).

1.Ввести в дію рішення вченої ради університету від 12.01.2017 р. про 
затвердження «Тимчасового положення про призначення і виплати 
стипендій в Одеському національному медичному університеті та 
«Тимчасового положення про рейтинг студентів, які навчаються в 
Одеському національному медичному університеті».

Наказую:

Ректор В.М.Запорожан



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

« / 3  » 2017р. м. Одеса №  /У- о / ї і '

Про введення в дію
рішень Вченої ради ОНМедУ від
12.01.2017 року.

На підставі рішення Вченої ради університету від 12 січня 2017 р. про 
оптимізацію навчального процесу на додипломному та піелядипломному 
рівнях кафедр, про забезпечення медичним обладнанням.

НАКАЗУЮ :

1. Ввести в дію рішення Вченої ради ОНМедУ від 12.01.2017 року, що 
додаються;
2. Провести закупівлю обладнання:
- для медико-генетичних досліджень,клініко-лабораторної і функціональної 
діагностики - 23,5млн.грн. - (кафедра проф. патології і функціональної 
діагностики),
- наркозно-дихальних апаратів, анестезії та апаратів для штучної вентиляції 
легень- 4,1млн.гри. (кафедра анестезіології, інтенсивної терапії з 
післядипломною підготовкою).
- замінних частин для сімуляційного обладнання — 3,4 мли.гри. (кафедра 
сімуляційної медицини).

3. Проректору по АГ та ФР, І.М.Пастернаку провести закупівлю та 
забезпечити кафедральну і навчальну лабораторію, клінічних кафедр 
університету необхідним устаткуванням.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 
адміністративно-господарської та фінансової роботи Пастернака І.М.

Ректор В. Запорожан



Рішення
Вченої ради від 12.01.2017 р.

Заслухав доповідь проректора з адміністративно-господарської та 
фінансової роботи Пастернака І.М. та інформацию помічника ректора із 
стратегічного розвитку к.мед.н. Каштальян М.М. “Стан фінансово- 
господарської діяльності та перспективи його покращання” Вчена рада 
вирішила:

1. Провести закупівлю обладнання:
- для медико-генетичних досліджень, клініко-лабораторної і функціональної 
діагностики — 23,5 млн.грн. (кафедра проф. патології і функціональної 
діагностики),
- наркозно-дихальних апаратів, анестезії та апаратів для штучної вентиляції 
легень — 4,1 млн.грн. (кафедра анестезіології, інтенсивної терапії-з 
післядипломною підготовкою);
- замінних частин для симуляційного обладнання на 3, 4 млн.грн. (кафедра 
шмуляційної медицини);.

. . Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 
і тміністративно-господарської та фінансової роботи Пастернака І.М.


