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НАКАЗ 
 

«18» березня 2020 р.                                      № 148                                                       м. Одеса 
  
 
Про організацію роботи  
університету під час карантину 
 
 

З метою запобігання поширенню особливо небезпечної інфекційної хвороби, на виконання 
наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 р. № 406 "Про організаційні заходи для 
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19", беручи до уваги рекомендації, викладені у 
спільному листі Міністерства освіти і науки України та Центрального комітету профспілки 
працівників освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 1/9-162 та № 02-5/202 "Про умови та 
оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину", 

 
Н А К А З У Ю :  

 
1. У доповнення до наказу від 12.03.2020 р. № 139 "Про впровадження в університеті заходів 

щодо попередження розповсюдження гострих респіраторних вірусних інфекцій", починаючи з 
19.03.2020 р. і до особливого розпорядження, призупинити в університеті роботу всіх структурних 
підрозділів (кафедр, деканатів, відділів тощо), діяльність яких безпосередньо не пов’язана із 
забезпеченням життєдіяльності університету. 

2. Проректорам університету роботу підпорядкованих підрозділів, діяльність яких не може 
бути призупинена у зв’язку з необхідністю виконання університетом своїх зобов’язань, 
організувати у дистанційному режимі з можливістю відвідування співробітниками приміщень 
університету у виключних випадках.  

3. Проректорові з адміністративно-господарської роботи Мішину О.В. забезпечити роботу 
відділу охорони університету у звичайному режимі з урахуванням особливостей режиму роботи 
університету під час карантину. 

4. Усіх співробітників університету, які не є науково-педагогічними працівниками, 
відповідно до рекомендацій, викладених у спільному листі Міністерства освіти і науки України та 
Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України від 17.03.2020 р. "Про 
умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину", вважати такими, 
що не виходять на роботу у зв’язку з простоєм (ст. 34 Кодексу законів про працю України). 

5. Головному бухгалтеру Бандурці В.Ф. зберегти за співробітниками університету середній 
заробіток за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я 
працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його 
вини, тобто з 12.03.2020 р. (ст. 113 Кодексу законів про працю України). 

6. Керівникам відокремлених структурних підрозділів університету підготувати свої накази 
щодо заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

Ректор                               М.В. Міюсов 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший проректор  

Проректор з НПР 

Проректор з НПіВР 

Проректор з НПР і МД 

Проректор з АГР 

Головний бухгалтер 

Начальник відділу кадрів                     

Юридичний відділ 

Голова профспілки 

  

 
РОЗСИЛКА: до справи, проректори, бухгалтерія, ВК, ЮВ, деканати, відокремлені структурні підрозділи 
університету. 


