
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
76018, Івано-Франківськ, вул. Галицька 2, тел. (0342) 537084, e-mail: viaz@,ifnmu.edu.ua

У зв’язку із необхідністю забезпечення належних умов для своєчасної і якісної 

підготовки інформації для публікації на сайті університету, зокрема, розділів сайту 

університету із інформацією про підрозділи університету та з метою упорядкування 

фіксацій поступлення інформації

ПОВІДОМЛЯЮ:

1. Інформація у розділи сайту університету ifnmu.edu.ua «Структурні підрозділи», 

«Громадські організації» повинна надаватись ВИКЛЮЧНО в електронному 

вигляді, на електронну адресу support@ifnmu.edu.ua

2. Час розміщення редагованої версії сторінки на сайті від моменту надходження 

інформації про зміни складає 12 год.

3. У випадку необхідності ТЕРМІНОВОГО розміщення повідомлень у даних 

розділах, листа необхідно надіслати із темою «ТЕРМІНОВО!». У цьому випадку 

повідомлення буде оброблено поза чергою, та розміщено у 3-х годинний період 

від моменту надходження.

4. Контроль за виконанням розпорядження покладаю на начальника відділу 

інформаційно-аналітичного забезпечення доц. Сенчія В.М.

Керівникам структурних та 
адміністративних підрозділів

ІФНМУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Перший проректор проф. Ерстенюк А.М.

Виконавець: нач. ВІАЗ доц. Сенчій В.М. 0505948159

mailto:support@ifnmu.edu.ua
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У зв’язку із необхідністю забезпечення належних умов для своєчасної і якісної 

підготовки інформації для сайту університету, організації ефективного відображення новин 

на головній сторінці сайту університету та прийняття механізмів упорядкування 

поступлення інформації

ПОВІДОМЛЯЮ:

1. Інформація у розділ «НОВИНИ» надається ВИКЛЮЧНО в електронному 

вигляді, на електронну адресу support@ifnmu.edu.ua

2. Час розміщення редагованої версії новин на сайті від моменту надходження 

листа складає 12 год.

3. У випадку необхідності ТЕРМІНОВОГО розміщення повідомлень у розділі 

«НОВИНИ», листа необхідно надіслати із темою «ТЕРМІНОВО!». У цьому 

випадку повідомлення буде оброблено поза чергою, та розміщено у 3-х годинний 

період від моменту надходження.

4. Контроль за виконанням розпорядження покладаю на начальника відділу 

інформаційно-аналітичного забезпечення доц. Сенчія В.М.

Керівникам структурних та 
адміністративних підрозділів

ІФНМУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Перший проректор проф. Ерстенюк А.М.

Виконавець: нач. ВІАЗ доц. Сенчій В.М. 0505948159
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