РІШЕННЯ
загальних зборів колективу співробітників
Харківського національного медичного університету,
присвячених початку нового 2016–2017 н. р.
Заслухавши
та
обговоривши
доповідь
ректора
університету
проф. В.М. Лісового та співдоповідь голови профспілкової організації
співробітників університету доцента Л.П. Ющенка «Підсумки роботи колективу
Харківського національного медичного університету і виконання умов
колективного договору у 2015–2016 н. р. та завдання на наступний навчальний
рік», загальні збори констатують:
– комплексний план, який був затверджений на загальних зборах колективу
університету у серпні 2015 р., із забезпечення основних напрямків діяльності
вважати в цілому виконаним;
– у 2015–2016 н. р. структурними підрозділами університету опанований
весь комплекс запланованих заходів у системі додипломної та післядипломної
освіти, розширення форм та обсягів освітньої діяльності, інтенсифікації науководослідної роботи, розвинення міжнародних зв'язків, підвищення якості надання
медичної допомоги населенню;
– заходи з розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази
університету, які були заплановані в минулому навчальному році виконані у
повному обсязі;
– провідним напрямом діяльності університету в минулому навчальному
році була реалізація основних програмних заходів, завдань, доручень та
рекомендацій МОЗ та МОН України з приведення якості надання освітніх послуг
та проведення навчально-виховного процесу до рівня європейських стандартів.
Загальні збори співробітників університету наголошують на необхідності
продовження системної роботи з покращення якості надання освітніх послуг,
розвитку науково-дослідної і лікувально-консультативної роботи, зміцнення
матеріально-технічної бази всіх підрозділів університету та затверджують
наступне:
1. Визнати роботу ректора університету члена-кореспондента НАМН
України, доктора медичних наук, професора В. М. Лісового з керівництва всіма
напрямками діяльності такою, що відповідає державним та статутним вимогам до
керівника вищого навчального закладу.
2. Визнати роботу щодо виконання Колективного договору з соціального
захисту співробітників та студентів, покращання умов праці, профілактики
захворюваності та виробничого травматизму у 2015/2016 н.р. як таку, що
виконана в повному обсязі.
3. Затвердити комплексний план роботи Харківського національного
медичного університету у 2016/2017 н. р.
4. Проректорам, деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам
структурних підрозділів забезпечити обговорення доповіді ректора та розробити
плани заходів з реалізації положень, що були визначені у доповідях та
виступаючими при їх обговорені.
5. Продовжити роботу серед співробітників університету та осіб, які
навчаються, з питань запобігання та протидії корупції, попередження проявів
корупційних діянь та роз’яснення щодо кримінальної, дисциплінарної та/або

цивільно-правової відповідальності за їх вчинення; запровадити елементи
письмового попередження та ознайомлення співробітників університету та осіб,
які навчаються, з правовими засадами Закону України «Про запобігання корупції»
та інших законодавчих актів.
6. Контроль за виконанням рішення загальних зборів трудового колективу та
реалізацією комплексного плану покласти на першого проректора з науковопедагогічної роботи проф. В.А. Капустника.

