
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Н А К А З 

Про адміністрування офіційного 
веб-сайту ХНМУ 

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», «Про доступ до публічної інформації», 
з метою ефективного функціонування нового офіційного веб-сайту ХНМУ 

1. Ввести в дію новий офіційний веб-сайт Харківського національного 
медичного університету (далі - веб-сайт ХНМУ) за адресою: 
НПр :/Лу\у\у.кпти. есіи. иа. 

2. Визначити з 01.01.2022 року єдиним офіційним веб-сайтом ХНМУ за 
адресою: Ьир://шшш.кпти.ес1и.иа. 

3. Встановити до 31.12.2021 року перехідний період для наповнення та 
перенесення необхідної інформації зі старої версії веб-сайту за адресою: 
1іїІр://шшлу.кпти.кЬагкоу.иа. до нового офіційного веб-сайту ХНМУ за адресою: 
ЬіІр://ш\у\у.кпти.ес1и.иа. 

4. Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Харківського 
національного медичного університету, що додається. 

5. Покласти функції з адміністрування, організаційного забезпечення 
функціонування, забезпечення інформаційного наповнення та актуального 
оновлення інформації, технічного та інформаційного супроводу веб-сайту 
ХНМУ на Центр медіакомунікацій. 

6. Начальнику експлуатаційно-технічного відділу Двойнікову А.О. 
забезпечити технічну підтримку веб-сайту ХНМУ та технічне забезпечення 
роботи Центру медіакомунікацій. 

7. Призначити відповідальних осіб за перенесення актуальної інформації 
та інформаційне наповнення основних розділів, блоків, сторінок і документів 
нового веб-сайту ХНМУ відповідно до додатку до наказу. 

8. Відповідальним особам, зазначеним у додатку до цього наказу, у межах 
розподілу їх функціональних обов'язків, надати до Центру медіакомунікацій в 
термін до 15.11.2021 року пропозиції щодо перенесення актуальної інформації 
та інформаційне наповнення основних розділів, блоків, сторінок і документів зі 

щит Харків 

НАКАЗУЮ: 



старої версії веб-сайту за адресою: Нир://шшш.кпши.кЬагкоу.иа до нового веб-
сайту ХНМУ за адресою: Ьир:/Лу\у\¥.кпти.е(іи.иа. 

9. Відповідальним за актуалізацію інформації на веб-сайті університету, 
за відповідними напрямами роботи, які визначені наказом ХНМУ від 
30.10.2015 №389 «Про вдосконалення організації наповнення та актуалізації 
інформації на офіційному веб-сайті університету», щомісячно до 25 числа 
надавати до Центру медіакомунікацій матеріали про стан інформаційного 
наповнення та актуального оновлення інформації на офіційному веб-сайті 

10. Директору Центру медіакомунікацій Захаревич В.М.: 
10.1. Забезпечити адміністрування, організаційне забезпечення 

функціонування, інформаційне наповнення та актуальне оновлення інформації, 
технічний та інформаційний супровід веб-сайту ХНМУ. 

10.2. Організувати збір та аналіз інформації від відповідальних осіб, 
зазначених у пунктах 7, 9 цього наказу. 

10.3. Розробити та надати на затвердження проект Положення про 
інформаційний супровід офіційного веб-сайту Харківського національного 
медичного університету. 

Термін виконання: до 15.11.2021 
11. Проректорам згідно з розподілом обов'язків, головному бухгалтеру, 

заступнику ректора з економічних питань, деканам факультетів, директорам 
інститутів, завідувачам кафедр, керівникам інших структурних підрозділів, а 
також відповідальним особам, зазначених у пунктах 7, 9 цього наказу, 
забезпечити: 

11.1. Своєчасне надання до Центу медіакомунікацій актуальної 
інформації для розміщення на веб-сайті ХНМУ. 

11.2. Надання на вимогу директора та працівників Центру 
медіакомунікацій необхідної інформації для функціонування, інформаційного 
наповнення та актуального оновлення, технічного та інформаційного супроводу 
веб-сайту ХНМУ. 

12. Відповідальність за виконання наказу покласти на Директора Центру 
медіакомунікацій Захаревич В.М., проректорів згідно з розподілом обов'язків, 
головного бухгалтера, заступника ректора з економічних питань, деканів 
факультетів, директорів інститутів, завідувачів кафедр та керівників інших 
структурних підрозділів, а також відповідальних осіб, зазначених у пунктах 7, 9 
цього наказу 

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

ХНМУ. 

В.о. ректора В.В.М'ясоєдов 


