
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Н А К А З 

 
 

 «_11_»_10_ 2021 р.                                        м. Одеса                                               № 187-ОД 
 

 
«Щодо обов’язкового профілактичного  
щеплення проти COVID-19 працівників ОДЕКУ» 
 
 

Відповідно до Наказу МОЗ України від 04.10.2021р. №2153 "Про затвердження Переліку 
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим 
профілактичним щепленням", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 
року за №1306/36928, відповідно до статті 10 Закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я», ст. 10, ст. 12, ст. 32 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» №1645-III від 06.04.2000р., ст. 7 Закону України "Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення" №4004-XII від 24.02.1994р., ст. 46 
Кодексу законів про працю України (КЗпП)  

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Встановити, що необхідною умовою допуску працівників університету до роботи 
з 10 листопада 2021р. та на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на території України COVID-19 є обов’язкове профілактичне 
щеплення (у разі відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних 
щеплень) проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

2. З метою виконання п.1 цього наказу: 
2.1.  Відділу кадрів (Ізотов С.О.) разом з керівниками структурних підрозділів 

організувати ознайомлення до 13.10.2021р. з цим наказом під особистий підпис працівників 
університету, які за даними відділу кадрів станом на 11.10.202021р. невакциновані. 

2.2.  Працівникам ОДЕКУ, які за даними відділу кадрів станом на 11.10.202021р. 
невакциновані, надати до 09.11.2021р. особисто у відділ кадрів: 

2.2.1. Документи що підтверджують: 
- виданий в установленому Міністерством охорони здоров’я порядку документ, що 

підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних 
ситуаціях;  

- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує 
вакцинацію від COVID-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 
одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного 



державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 
Порталу Дія (Дія).  

2.2.2. У разі відсутності документів, зазначених у п.2.21 надається медична довідка 
(сімейного лікаря) щодо протипоказань до проведення профілактичних щеплень, відповідно до 
Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року  
№ 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1161/19899 
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 жовтня 2019 року № 2070). 

2.3.  Керівникам структурних підрозділів ОДЕКУ: 
- Організувати ознайомлення до 13.10.2021р. з цим наказом під особистий підпис 

кожного працівника відповідного підрозділу, які за даними відділу кадрів станом на 
11.10.202021р. невакциновані; 

-  до 10.11.2021р. надати у відділ кадрів за власним підписом об’єктивну інформацію 
за затвердженими формами (Додаток 1, Додаток 2) згідно до наказу по ОДЕКУ №133-
ОД від 30.07.2021р. «Про затвердження та введення в дію РЕЄСТРУ вакцинованих 
працівників ОДЕКУ та надання інформації». 

2.4.  Проректорам університету взяти під особистий контроль на персональну 
відповідальність процес ознайомлення з цим наказом працівників підлеглих підрозділів, які за 
даними відділу кадрів станом на 11.10.202021р. невакциновані, та хід їх вакцинування. 

3. Відділу кадрів (Ізотов С.О.) з 10.11.2021р. за окремим наказом по університету 
відсторонити від роботи без збереження заробітної плати працівників ОДЕКУ, які не надали до 
відділу кадрів відповідні підтверджуючи документи, зазначені у пункті 2.2.1 цього наказу. 

4. Відділу кадрів (Ізотов С.О.) за окремим наказом по університету допускати до роботи 
працівників зазначених у п. 3 цього наказу з наступного дня від моменту пред’явлення 
відповідних підтверджуючих документів зазначених у пп. 2.2.1 цього наказу. 

5. Бухгалтерії ОДЕКУ (Іванова О.М.) з 10.11.2021р. не нараховувати заробітну плату 
працівникам, які наказом по університету відсторонені від роботи у зв’язку з відсутністю 
документів, зазначених у пп. 2.2.1 цього наказу. 

6. Директорам відокремлених структурних підрозділів Одеського державного 
екологічного університету (Ковальчук В.В., Бірюков О.В., Кіріяк С.Г.) терміново видати 
відповідні накази щодо виконання цього наказу. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Ректор                                            С.М. Степаненко 
 
Проект вносить Узгоджено: 
Начальник відділу кадрів Перший проректор М.Г. Сербов 
С.О. Ізотов  

Проректор з НМР   В.М. Хохлов 
 
Проректор з НР  Ю.С. Тучковенко 
 
Т.в.о. проректора з НПД та РУ  М.О. Чернявська 
 
Т.в.о. головного бухгалтера               О.М. Іванова 
 
Голова ППОП ОДЕКУ                             Є.Л. Бояринцев 
 
Юрисконсульт                                 А.Ю.Старченко 
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