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06 квітня 2020 року                       м. Кропивницький                         №46-ун 
 

 

Про посилення заходів безпеки  

для боротьби з коронавірусом 

 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р.           

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-

19» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 р. № 255),  з  

метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 

спричиненої коронавірусом SАRS-Со-V-2 

НАКАЗУЮ: 

Посилити протиепідемічні заходи в Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка: 

1.  Відділу кадрів: 

– сформувати списки  працівників університету,  які досягли 60-річного віку і 

потребують самоізоляції; 

– передати за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій списки 

керівникам  структурних підрозділів, в яких такі особи працюють; 

– визначити час простою для деяких категорій працівників, які не можуть бути 

переведені на роботу в дистанційному, гнучкому режимі.  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, 

за ним зберігається середній заробіток (простій не вводиться для кафедр, науково-

педагогічних працівників, інших структурних підрозділів і працівників, які 

виконують роботи щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, 

комунікацій, температурного режиму, санітарно-гігієнічних норм у навчальних 

корпусах, гуртожитках, поточного ремонту, а також для структурних підрозділів і 

працівників, робота яких пов’язана із забезпечення безперебійності освітнього 

процесу, фінансово-господарської діяльності й документообігу). 

2. Керівникам структурних підрозділів: 

– забезпечити переведення працівників на гнучкий (дистанційний)  режим 

роботи залежно від функціональних обов’язків та умов роботи; 



– подати за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій проректору 

з адміністративно-господарської роботи списки осіб, які забезпечують 

життєдіяльність університету для передачі списків службі охорони університету; 

– врахувати можливості надання особам, які досягли 60-річного віку, 

оплачуваної щорічної відпустки або відпустки без збереження заробітної плати на 

період встановлення карантину відповідно до статей 10, 26 Закону України «Про 

відпустки»; 

– забезпечити у підпорядкованих підрозділах, які продовжують роботу, 

суворе додержання вимог санітарно-епідеміологічних заходів  відповідно до 

діючих нормативно-правових актів; 

3.  Проректору з адміністративно-господарської роботи: 

– організувати проведення дезінфекційних заходів у жилих, навчальних, 

санітарно-побутових приміщеннях, щоденної дезінфекції прибудинкових та інших 

територій, закріплених за університетом; 

– забезпечити режим обмеженого доступу до приміщень університету.  

4. Контроль за виконання розпорядження покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи доцента роботи Клоца Є.О. та проректора з 

адміністративно-господарської роботи Карабута А.А. 
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