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НАКАЗ 

 22.09.2011                                                          м. Харків                                            № 352 

  

Про заборону паління тютюнових виробів 

та заходи з профілактики їх вживання 

  

На виконання Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 

тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", Закону України "Про 

освіту", наказу Міністерства освіти і науки від 08.11.2004р. № 855 "Про заборону 

тютюнокуріння в навчальних закладах і установах Міністерства освіти і науки України і 

затвердження заходів щодо проведення антинікотинової профілактичної роботи серед 

дітей, учнівської та студентської молоді" та наказу Міністерства освіти і науки України 

від 22.09.2005 р. № 639 "Про виконання Закону України "Про заходи щодо попередження 

та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" 

  

НАКАЗУЮ: 

  

1 Заборонити паління тютюнових виробів в приміщеннях Харківського національного 

медичного університету. 

  

2 Проректору з науково-педагогічної роботи Марковському В.Д.: 

2.1 Забезпечити включення до навчальних програм питань з профілактики вживання 

тютюнових виробів. 

2.2 Організувати розробку комплексу тренінгів-семінарів для студентів з питань 

пропагування здорового способу життя. 

2.3 Забезпечити виконання п.1 даного наказу шляхом організації чергувань у приміщеннях 

університету співробітників деканатів разом з представниками Координаційної ради 

студентського самоврядування та профспілкового комітету. 

  



3 Проректору з науково-педагогічної роботи Летіку І.В.: 

3.1 Провести протягом весняного семестру 2011-2012 навчального року соціологічне 

дослідження серед студентів університету для визначення наявності навичок здорового 

способу життя. 

3.2 Забезпечити постійне функціонування антинікотинової інформаційно-освітньої та 

профілактичної рубрики в газеті "Медичний університет". 

  

4 Деканам І,ІІ,ІІІ,IV медичних, стоматологічного факультетів, V, VI факультетів з 

підготовки іноземних громадян та факультету післядипломної освіти довести наказ до 

відома студентів, співробітників деканатів та кафедр, належних до факультетів. 

  

5 Начальнику організаційно-аналітичного відділу Кириченко О.І. довести наказ до відома 

співробітників університету шляхом розміщення на дошці наказів та офіційному веб-сайті 

університету. 

  

6 Вважати таким, що втратив чинність наказ Харківського державного медичного 

університету від 07.02.2006р. № 19 "Про заборону тютюнокуріння в Харківському 

державному медичному університеті і проведення антинікотинової профілактичної 

роботи". 

  

7 Відповідальність за виконання наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 

роботи Марковського В.Д. та проректора з науково-педагогічної роботи Летіка І.В. 

  

8 Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

  

В.о. ректора                        В.А.Капустник 

 


