
 
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
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Н А К А З 
 
 

“    ” травня 2020 р.                                                             №  
 
 
 
Про затвердження рішень Вченої ради   

 
 
 
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Затвердити рішення Вченої ради від 26 травня 2020 року з питання: 
«Звіт АГЧ за 2019-2020 н.р., затвердження плану проведення капітального 
і поточного ремонтів.» (додаток 1). 

2. Затвердити «Правила прийому до Тернопільського національного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України у 2020 
році зі змінами». 

3. Затвердити і ввести в дію: 
- Положення «Про порядок призначення і виплату стипендій студентам, 
клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського 
Міністерства охорони здоров’я України»; 
- Положення «Про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів 
про вищу освіту у Тернопільському національному медичному 
університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я 
України»; 
- Тимчасове положення «Про організацію і проведення атестації лікарів 
(провізорів)-інтернів на визначення знань та практичних навиків у 
дистанційному режимі в Тернопільському національному медичному 
університеті імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я 
України»; 
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- Положення «Про відбіркову комісію Тернопільського національного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 
- Положення «Про проведення вступних випробувань до Тернопільського 
національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України»; 

- Положення «Про прийом на навчання осіб, які здобули базову або повну 
вищу освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра, магістра у межах 
вакантних місць ліцензованого обсягу до Тернопільського національного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»; 
- Положення «Про проведення співбесіди для осіб, що вступають до  
Тернопільського національного медичного університету  імені 
І.Я. Горбачевського МОЗ України у 2020 році». 
4. Канцелярії довести наказ до відома працівників. 
5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи проф. І.М. Кліща.  
 
 

В.о. ректора                                                        А. Шульгай 
 

ПОГОДЖЕНО:     
проректор з наукової роботи       І. Кліщ 
в.о. начальника юридичного відділу    Н. Цпін 
завідувач канцелярії       Т. Бунт 

Герасимюк 52-45-54



Додаток 1 
Рішення  

вченої ради від 26.05.2020р. з питання  
«Звіт АГЧ за 2019-2020 н.р., затвердження плану проведення 

капітального і поточного ремонтів»  
1. Здійснити заходи з підготовки корпусів та гуртожитків університету 

до опалювального сезону.  
Відповідальний : проректор з НПР та соц.питань, Слабий О.Б., провідний 

фахівець Мороз С.Р., головний енергетик Костур В.В., інженер з охорони праці 
Грицишин Г.Р., директор студмістечка Балабан Ю.С 

Термін виконання : до 17.09.2020 року 
2. Впровадити заходи зі скорочення витрат енергопостачання корпусів 

та гуртожитків університету. Провести роз”яснювальну роботу серед студентів 
з питань економії енергоносіїв , провести обов”язковий черговий облік 
електроприладів із записом в угоді про поселення . 

Відповідальний : проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б., головний 
енергетик Костур В.В., інженер з охорони праці Грицишин Г.Р., директор 
студмістечка Балабан Ю.С 

Термін виконання : до 17.09.2020 року 
3. Завершити виконання поточних ремонтних робіт у навчальних   

корпусах і гуртожитках університету. 
Відповідальний : начальник рбд Пелех О.Р., провідниий фахівець 

Кульчицький В.Я., виконроб Гуменний Р.М 
Термін виконання : до31.08.2020 року 
4. Провести капітальний ремонт на кафедрах навчального корпусу № 5 

ННІ медико-біологічних проблем університету за адресою вул. Словацького,5.   
Відповідальний : проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б., начальник 

рбд Пелех О.Р., провідний фахівець Кульчицький В.Я. 
Термін виконання : до 01.06.2020 року 
5. Завершити роботи з облаштування лекційної аудиторії та капітального 

ремонту у навчальному корпусі №2 університету за адресою вул. Руська 12 
Відповідальний : проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б., начальник 

рбд Пелех О.Р., провідний фахівець В.Я.Кульчицький 
Термін виконання : до 31.12.2020 року 
6. Провести капітальний ремонт спортивної зали у навчальному корпусі 

№7 ННІ медсестринства університету за адресою вул. Коцюбинського,3. 
Відповідальний : проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б., начальник 

рбд Пелех О.Р., провідний фахівець Кульчицький В.Я. 
Термін виконання : до 31.12.2020 року 
7. Завершити роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації, 

провести будівельну експертизу, отримати дозвільні документи на початок 
робіт для облаштування університетської клініки у начальному корпусі за 
адресою вул. Пірогова, 16-а. 

Відповідальний : проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б., начальник 
рбд Пелех О.Р., провідний фахівець Кульчицький В.Я. 

Термін виконання до 02.11.2020року 
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8. Провести косметичніі ремонтні роботи у навчально-практичних 
центрах медико-санітарної допомоги університету. 

Відповідальний : начальник рбд Пелех О.Р., провідниий фахівець 
Кульчицький В.Я., виконроб Гуменний Р.М. 

Термін виконання : до02.08.2020 року  
9. Продовжити  роботи з поетапного капітального ремонту гуртожитку 

№1 університету за адресою вул. Живова,3 
Відповідальний : проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б., начальник 

рбд Пелех О.Р., провідний фахівець Кульчицький В.Я. 
Термін виконання : до31.12.2021 року 
10. Отримати дозвільні документи для проведення надбудови 3-го 

поверху у навчальному корпусі №10 університету за адресою вул. Чехова,7 і 
завершити загально-будівельні роботи.  

Відповідальний : проректор з НПР та соц.питань Слабий О.Б., начальник 
рбд Пелех О.Р., провідний фахівець В.Я.Кульчицький 

Термін виконання : до31.12.2020 року 
 
 


