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["Про відсторонення від роботи 
невакцинованих працівників 
університету

Керуючись Основами законодавства України «Про охорону здоров’я» 
№8202 -XII від 19.11.1992р., ст.46 КзПП, ч.2 ст. 12 закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000р. №1645-111, наказом МОЗ 
«Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники 
яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» від 04.10.2021р. 
№2153, п.42-6 Постанови Кабінету Міністрів «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО -  19, 
спричиненою короно вірусом 8АЯ8-СоУ-2» від 09.12.2020р. № 1236, з 
урахуванням приписів, викладених в наказі по ЦНТУ від 04.11.2021р. № 179- 
05.

НАКАЗУЮ:

1. Відсторонити від роботи працівників університету згідно з переліком, 
зазначеним у додатку №1 цього наказу з 08.11.2021р. на час відсутності 
інформації про вакцинацію проти СОУГО -  19 без збереження заробітної 
плати.

1.1. Час відсутності на робочому місці припиняється пред’явленням 
працівником належним чином оформленого документу про щеплення 
або після закінчення карантину, встановленого КМУ з метою 
запобігання поширення на території гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-1 9 .

2. Допуск до роботи здійснювати на підставі поданої працівником заяви та 
належним чином оформленого документу про щеплення або 
протипоказання про щеплення.



3. Завідувачам кафедр та іншим керівникам структурних підрозділів: 
3.1.Розробити графік заміни викладачів та інших працівників на період 
відсутності працівників зазначених у додатку № 1.
3.2.Ознайомити з цим наказом та додатком №1 відсторонених від роботи 

працівників.
4. .Завідувачу канцелярії С. Резніченко ознайомити з цим наказом усі 

структурні підрозділи університету.
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Список працівників відсторонених від роботи.
1. Смірнов В.В., доцент кафедри програмування комп’ютерних систем та 

мереж
2. Смірнова Н.В., доцент кафедри програмування комп’ютерних систем 

та мереж
3. Тесленко О.Є., асистент кафедри програмування комп’ютерних систем 

та мереж
4. Носуленко В.І., професор кафедри обробки металів тиском та 

спецтехнології
5. Бондаренко Г.С., старший викладач кафедри історії, археології, 

інформаційної та архівної справи
6. Строганов В.А., фахівець II категорії інженер з комп’ютерних систем 

бібліотеки
7. Бордовський A.B., електромонтер з ремонту та обслуговуванню 

устаткування
8. Кошурко Н.М., інженер ЕТС
9. Клименко Г.С., технік II категорії ЕТС
10.Бєлоусов А.Г., інженер -електрик І категорії
11.Дема А.Т., сторож
12.Шелудяков В.В.,інженер із застосування комп’ютерів кафедри 

іноземних мов


