
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

Харків № Л М 

Про корпоративну електронну 
пошту ХНМУ 

Відповідно до Законів України «Про електронні документи та 
електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», з метою удосконалення системи оповіщення, 
організації роботи та навчального процесу, забезпечення внутрішніх та 
зовнішніх комунікацій співробітників Університету під час виконання ними 
службових обов'язків, а також здобувачів освіти під час навчання 

НАКАЗУЮ: 

1.Увести з 12.10.2020р. в дію корпоративну електронну пошту 
Харківського національного медичного університету, при цьому встановити 
термін її функціонування в тестовому режимі - з 01.09.2020р. по 11.10.2020р. 

2. Затвердити Положення про організацію та користування 
корпоративною електронною поштою Харківського національного медичного 
університету (далі - Положення), що додається. 

3. Визначити Інформаційно-обчислювальний центр ХНМУ 
відповідальним підрозділом за забезпечення функціонування системи 
корпоративної електронної пошти ХНМУ. 

4. Затвердити перелік офіційних корпоративних електронних адрес, що 
використовуються для внутрішніх та зовнішніх комунікацій посадовими 
особами університету - представниками ХНМУ, в межах наданих ним 
повноважень, що додається. 

5. Визначити з 12.10.2020р. офіційною корпоративною електронною 
адресою Харківського національного медичного університету: 
тес1ипіуег@кшіш.е<іи.иа. 

6. Проректорам, директорам ННІ якості освіти ХНМУ, ННІ 
післядипломної освіти ХНМУ, ННІ з підготовки іноземних громадян ХНМУ, 
ННМК «Університетська клініка» ХНМУ, НДІ гігієни праці та 
профзахворювань ХНМУ, Університетського стоматологічного центру ХНМУ, 
Медичного фахового коледжу ХНМУ, головному лікарю клініки НДІ ГППЗ 
ХНМУ, деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам структурних 
підрозділів та служб університету: 



6.1 забезпечити введення в дію системи корпоративної електронної 
пошти шляхом отримання в Інформаційно-обчислювальному центрі ХНМУ до 
10.10.2020р. нових електронних адрес: корпоративної адреси підрозділу та 
корпоративної адреси керівника підрозділу; 

6.2 надати до Інформаційно-обчислювального центру ХНМУ список 
підпорядкованих співробітників, яким необхідно створити персональні 
електронні адреси в межах корпоративної електронної пошти; 

6.3 визначити особу, відповідальну за роботу з корпоративною 
електронною поштою підрозділу, про що проінформувати загальний відділ; 

6.4 забезпечити виконання підпорядкованими співробітниками вимог 
Положення, зокрема в частині додержання порядку роботи з документами, 
отриманими/надісланими корпоративною електронною поштою; 

6.5 у разі змін у кадровому складі підпорядкованого підрозділу надавати 
до Інформаційно-обчислювального центру ХНМУ заявку на скасування (для 
звільнених працівників) або створення (для нових співробітників) 
персональних електронних адрес. 

Термін виконання: постійно. 
7 Відповідальність за виконання наказу покласти на проректорів, 

директора ННМК «Університетська клініка» ХНМУ Мальцева А.В., директора 
НДІ гігієни праці та профзахворювань ХНМУ Коробчанського В.О., головного 
лікаря клініки НДІ ГІН ІЗ Мельника О.Г., директора ННІ післядипломної освіти 
ХНМУ В'юна В.В., директора ННІ якості освіти ХНМУ Завгороднього І.В., 
директора ННІ з підготовки іноземних громадян ХНМУ Маракушина Д.І., 
директора Університетського стоматологічного центру ХНМУ Бірюкову М.М., 
директора Медичного фахового коледжу ХНМУ Лебединець Т.М., деканів 
факультетів, завідувачів кафедр та керівників структурних підрозділів. 

8 Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. проректора з науково-
педагогічної роботи І.В.Лещину. 

Ректор Н А Л 
ст 

В.А.Капустник 



Додаток 
до наказу ХНМУ 

ь Мб 
Перелік офіційних корпоративних електронних адрес, 

що використовуються для внутрішніх та зовнішніх комунікацій 
посадовими особами університету - представниками ХНМУ, 

в межах наданих ним повноважень 

№ Посадова особа Офіційна корпоративна 
електронна адреса 

1 Ректор гесІог@кпти.есІи 
2 Проректор з науково-педагогічної 

(навчальної) роботи ргогесіог прг@кпти.ес1и 
3 Проректор з науково-педагогічної 

(навчальної) роботи 

ргогесіог прг@кпти.ес1и 

4 Проректор з науково-педагогічної 
(лікувальної) роботи ргогесІог_1г@кпти.ес1и 

5 Проректор з науково-педагогічної 
(виховної) роботи ргогесіог уг@кпти.ес1и 

6 Проректор з наукової роботи 
ргогесІог_пг@кпти.есІи 

7 Проректор з адміністративно-
господарської роботи ргогесіог а§г@кпти.ес1и 

8 Головний бухгалтер 
Ьикк@кпти.ес1и 

9 Деканат І Медичного факультету сіекі ш@кпти.ес1и 

10 Деканат II Медичного факультету с!ек2т@кпти.ес1и 

11 Деканат III Медичного факультету сІекЗ т @ к п т и . есіи 

12 Деканат IV Медичного факультету с1ек4т@кпти.ес1и 

13 Деканат V Факультету з підготовки 
іноземних студентів ННІПІГ <іек5ґ@кпти.ес1и 

14 Деканат VI Факультету з підготовки 
іноземних студентів ННІПІГ сіекбї^кпти.есіи 

15 Деканат VII Факультету з підготовки 
іноземних студентів ННІПІГ сіек71"@кпти.есіи 



16 Деканат Стоматологічного 
факультету с1ек5І@кшгш.ес1и 

17 ННМК «Університетська клініка» 
ХНМУ пптк_ик@кпти. есіи 

18 Медичний фаховий коледж ХНМУ т1к@кпти.е(1и 

19 Клініка НДІ гігієни праці та 
професійних захворювань ХНМУ псіі_к1іп@кпши.ес1и 

20 Університетський стоматологічний 
центр ХНМУ и5с@кпти.ес1и 

21 Навчально-науковий інститут з 
підготовки іноземних громадян ппі_і§@кпти.ес1и 

22 Навчально-науковий інститут 
післядипломної освіти ппі_ро@кпти.ес!и 

23 Навчально-науковий інститут якості 
освіти ппі_цо@кпти.е(1и 

24 Відділ міжнародних зв'язків ут2@кпти.ес1и 

25 Приймальна комісія ргіет@кпти. есіи 

26 Наукова бібліотека 1 іЬгагу @кпти.ес1и.иа 

27 Відділ публічних закупівель ур2@кпти.ес1и 

28 Відділ режимно-секретної та 
мобілізаційної роботи г5У@кпти.есіи 

29 Профспілковий комітет 
співробітників р5к@кпти.ес1и 

30 Профспілковий комітет студентів рзк5@кпти.ес1и 

31 Студентська рада 8Іисіг@кпти. есіи 


