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НАКАЗ
£3. о ОДЕСА №

Про внесения зм!н до наказу по Одеському 
нацюнальному пол!техн!чному ушверситету 
в!д 12 березня 2020 року N 246-к «Про 
встановлення карантину в университет!»

В!дпов!дно Постанови Кабшету М!н!стр!в Украши в!д 25.03.2020р. 
N 239 «Про внесения зм!н до деяких акт!в Кабшету М!н!с гр!в Украши»

НАКАЗУ Ю:

1. Унести зм!ни до наказу по Одеському нацюнальному 
пол!техн!чному ушверситету в!д 12 березня 2020 року N 246-к «Про 
встановлення карантину в ушверситет!», а саме:
- у пункт! першому слова 1 цифри «по 03 кв!тня 2020 року» замшити 

словами 1 цифрами «по 24 кв!тня 2020 року».

2. Запровадити в ушверситет! гнучкий (дистанцшний) режим роботи 
прац!вник!в в!дпов!дно до «Методичных рекомендацш щодо встановлення 
гнучкого режиму робочого часу», затверджених наказом Мшистерства 
пращ та сощально! пол!тики Украши в!д 04 жовтня 2006 року N 359.

3. На перюд карантину дозволити пращвникам ушверситету 
виконувати свою роботу дистанцшно поза межами прим!щення 
ушверситету, а контроль за виконанням покладених на них завдань 
та повноважень здшенювати кер!вникам структурних п!дрозд!л!в.

4. Зберегти за прац!вниками на перюд карантину зароб!тну плату з 
урахуванням рекомендацш у лист! МОН 1 ЦК Профсшлки пращвниюв 
осв!ти 1 науки Украши в!д 17.03.2020р. N 1/9-162 «Про умови та оплату 
прац! прац!вник!в заклад!в осв!ти 1 науки в умовах карантину» та 
в!дпов!дно до чинного законодавства.



5. Прац!вникам ушверситету, перел!чених категорш, як! досягли 
60-тир!чного в!ку, дозволяеться працювати на сво!х рабочих м!сцях, 
здшснюючи заходи, пов'язан! з недопущениям поширення COVID19 та 
забезпечуючи безперервну д!яльн!сть ушверситету (пращвникам служби 
охорони ушверситету, центрально! котельн!, електрикам, сантехшкам, 
дв!рникам, прибиральникам службових прим!щень, пращвникам 
бухгалтер!!, планово-ф!нансового в!дц!лу, в!дд!лу кадр!в, загального 
в!дд!лу, навчального в!дд!лу, навчально-методичого ь!дд!лу, в!дщлу 
охорони пращ, в!дщлу з питань цив!льного захисту, студмютечка, 
пом!чникам ректора, кер!вникам структурних п!дрозд!л!в).

6. В!дпов!дно:
-пункт 2, пункт 3 пункт 4 та пункт 5 наказу N246-K в!д 12.03.2020 

вважати у цьому наказ! пунктами 6, 7, 8 та 10.

9. Проректору Св!нарьову Ю.М. довести до в!дома здобувач!в осв!ти 
та прац!вник!в ушверситету цей наказ шляхом оприлюднення його на 
сайт! ушверситету.

10. Контроль за собою.

Г.О.ОБОРСЬКИЙРектор


