
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ггіро відсторонення працівників 
університету у зв’язку із 
введенням заходів, спрямованих 
на запобігання виникнення і 
поширення корона вірусної 
хвороби (СОУГО- 19)

На виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 
від 06.04.2000 №1645-111, статті 46 Кодексу законів про працю України, 
Постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1096 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 
1236», наказом Міністерства охорони здоров’я від 4 жовтня 2021 р. № 2153

НАКАЗУЮ:

1. Керівнику центру з виховної роботи О. Бевзу надати інформацію 
начальнику відділу кадрів М. Головінському до 04.11.2021 року, щодо 
працівників які не надали документа, що підтверджує отримання повного курсу 
вакцинації, міжнародного, внутрішнього СОУГО-сертифіката України, 
виданого в Україні відповідно до Порядку формування та використання 
сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, негативного результату 
тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677 «Деякі 
питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію 
від гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АІ18-СоУ-2, негативний результат тестування або одужання особи від 
зазначеної хвороби» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342) (далі 
— міжнародний, внутрішній сертифікати), або іноземного сертифіката, що 
підтверджує вакцинацію від СОУГО-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті 
сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної 
вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, 
негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або
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одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за 
допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з 
використанням мобільного додатка Порталу «Дія», або надали медичний 
висновок про наявність протипоказання до проведення профілактичних 
щеплень проти СОУГО-19, виданий закладом охорони здоров'я. Документи 
можуть бути надані в паперовому варіанті або в електронному форматі, у тому 
числі з використанням мобільного додатка Порталу «Дія».

2. Начальнику відділу кадрів М. Головінському до 06.11.2021 року 
підготувати проект наказу про відсторонення працівників Університету від 
роботи (виконання робіт) з обов’язковим доведенням його до відома особам, які 
відсторонюються. Строк відсторонення встановлюється до усунення причин, 
що його зумовили.

3. Начальнику канцелярії С. Резніченко ознайомити з цим наказом 
керівників структурних підрозділів.

4. Керівникам структурних підрозділів ознайомити працівників з цим 
наказом.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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