
Звіт Громадської організації «Ф онд розвитку Івано-Ф ранківського національного
медичного університету» за 2014 рік

Громадська організація «Фонд розвитку Івано-Франківського національного медичного 
університету» (далі -  Фонд) створена в 2011 році відповідно до Конституції України та 
Закону України «Про об’єднання громадян» та здійснює свою діяльність на підставі 
затвердженого статуту за рахунок об’єднання фінансових, матеріальних, нематеріальних та 
інших ресурсів спрямованих на підтримку та розвиток Івано-Франківського національного 
медичного університету.

Метою діяльності Фонду є провадження освітньої, наукової, культурної діяльності шляхом 
реалізації державної політики у цих сферах на місцевому рівнях, задоволення та захист 
спільних інтересів членів організації; співробітництво з міжнародними, іноземними та 
українськими фінансовими організаціями у питаннях розвитку університету та його 
структурних підрозділів;сприяння розробці й реалізації програм та проектів, спрямованих 
підвищення ефективності навчального процесу та наукової діяльності. Фонд створює 
систему моніторингу підтриманих проектів та програм, а також здійснює інформаційне 
супроводження проектів й програм міжнародного співробітництва в регіоні, використовує 
накопичену інформацію для економічної оцінки проектів та програм тощо.

Відповідно до Статуту Фонду вищим керівним органом є Загальні збори, які вирішують усі 
основні питання його діяльності. Постійно діючим органом управління є Правління Фонду, 
до складу якого входять:Саєвич Х.М., Вівчар Д.П., Пелехович Л.І.

В 2014 році Фондом за рахунок отриманих благодійних внесків придбано матеріальні 
цінності (комп’ютерна техніка, мультимедійне обладнання, медичне обладнання, мікроскопи, 
навчальний та спортивний інвентар, підручники тощо) на загальну суму 914 704,93 грн. та 
безкоштовно передано на баланс Івано-Франківського національного медичного 
університету.

Фондом спільно з кафедрою соціальної медицини, організації охорони здоров’я та медичного 
правознавства Івано-Франківського національного медичного університету до Всесвітнього 
дня паліативної та хоспісної допомоги було організовано круглий стіл на тему «Юридична 
допомога паліативним хворим». Захід відбувся за фінансової підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» (бюджет 5000,00 грн.).

Фонд підтримував мистецькі акції та заходи на підтримку учасників АТО, які проводилися в 
навчальному закладі, надавав фінансову підтримку дітям-сиротам.

Контактна інформація:
Керівник: голова правління -  Саєвич Христина Миколаївна 
Адреса: вулиця Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018 
Телефон/факс: 03422-24295
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