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На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 
року № 1236 в редакції від 20.09.2021 року «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», ст. 12 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», ст. 46 Кодексу законів про працю України, 
наказу МОЗ України від 04.10.2021 № 2153 «Про затвердження Переліку 
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 
обов'язковим профілактичним щепленням», забезпечення відновлення 
навчання у структурних підрозділах університету у звичайному форматі

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам структурних підрозділів університету:

провести роз’яснювальну роботу серед науково-педагогічних та 
педагогічних працівників, інших працівників підпорядкованих підрозділів, 
доклавши усіх зусиль для організації проведення їх вакцинації з метою 
забезпечення захисту їх життя та здоров’я.

При цьому звернути увагу, що працівники університету, які не 
щепляться проти COVID-19 до 06 листопада 2021 p., будуть відсторонені від 
роботи без збереження заробітної плати;

до 06 листопада 2021 р. надати на електронні адреси 
lesya.pl 1969@gmail.com; vrp uu@ukr.net списки працівників із зазначенням 
підтверджуючих документів про вакцинацію або протипоказання до неї за 
формою, що додається;

попередити працівників про персональну відповідальність за 
надання достовірної інформації щодо дійсності сертифіката про вакцинацію 
або довідки про протипоказання до вакцинації;

до 13 жовтня 2021 року ознайомити з цим наказом працівників під 
особистий підпис.

2. 07 листопада 2021 року відділу по роботі з персоналом надати 
погоджений наказ щодо відсторонення від роботи працівників університету,
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зазначених у п. 1 цього Наказу, без збереження заробітної плати на підпис 
президенту університету (першому проректору).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 
Кучерявого І.Т.

Президент Петро ТАЛАНЧУК
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