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НАКАЗ
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Про затвердження Положення 
про прийом іноземних делегацій 
та окремих іноземних громадян 
у Харківському національному 
медичному університеті

З метою впорядкування та вдосконалення в Харківському національному 
медичному університеті здійснення прийому іноземних делегацій та окремих 
іноземних громадян, відповідно до Закону України «Про міжнародні договори 
України», постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №736 «Про 
затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що 
містять службову інформацію», Указу Президента України від 18 вересня 1996 року 
№ 841 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої 
влади у сфері зовнішніх зносин» та Указу Президента України від 18 липня 2016 року 
№303/2016 «Про внесення змін до Указів Президента України від 18 вересня 1996 
року №841 та від 31 грудня 2005 року №1901», наказу Міністерства охорони здоров’я 
України від 01 грудня 2014 року № 910 «Про вдосконалення координації діяльності у 
сфері зовнішніх відносин МОЗ України, центральних органів виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра охорони здоров’я України, та підприємств, установ і організацій, що 
належать до сфери управління МОЗ України» та наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 18 листопада 2016 року № 1257 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства охорони здоров’я України від 01 грудня 2014 року № 910» та Статуту 
Харківського національного медичного університету

НАКАЗУЮ:

1 Затвердити Положення про прийом іноземних делегацій та окремих 
іноземних громадян у Харківському національному медичному університеті (далі -  
Положення), що додається.

2 Проректорам, деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам 
структурних підрозділів університету забезпечити неухильне дотримання вимог 
Положення у підпорядкованих підрозділах.
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3 Начальнику відділу міжнародних зв’язків Стащак А.Ю. забезпечити 
підготовку, інформування відповідних структурних підрозділів, організацію прийому 
та проведення роботи з іноземними делегаціями та окремими іноземними 
громадянами, облік і звітність по цьому виду діяльності.

4 Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 
педагогічної роботи Марковського В.Д. та на в.о. проректора з науково-педагогічної 
роботи Лещину І.В.
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