
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Н А К А З 

 
 

 «_26_» ___10____ 2021 р.                            м. Одеса                                               № 196-ОД_    

«Про внесення змін до наказів по ОДЕКУ 
  № 187-ОД від 11.10.21р. та № 189-ОД від 11.10.21р.»  
 
 

На виконання пункту 19 постанови КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236" від 20.10.2021р. № 1096 та наказу Міністерства 
охорони здоров’я від 4 жовтня 2021р. № 2153 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Пункт 3 наказу по ОДЕКУ № 187-ОД від 11.10.2021р. викласти у наступній 
редакції: 

"3. Відділу кадрів (Ізотов С.О.)  
- разом з керівниками структурних підрозділів університету забезпечити 

надійний контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень 
проти СOVID-19 працівниками університету з завчасним виявленням осіб, які 
відмовляються або ухиляються від проведення обов’язкових профілактичних 
щеплень проти СOVID-19; 

- відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України, частини другої 
статті 12 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, а також 
частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України, частини першої 
статті 1 Закону України “Про оплату праці” за окремим наказом по університету з 
08.11.2021р. відсторонити від роботи без збереження заробітної плати 
працівників ОДЕКУ, які відмовляються або ухиляються від проведення 
обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19; 

- забезпечити обов'язкове доведення цього наказу до відома працівників, 
які відстороняються." 

2. Пункт 3 наказу по ОДЕКУ № 187-ОД від 11.10.2021р. викласти у наступній 
редакції: 

"4. З 08 листопада 2021р. працівники університету, які не надали д відділу 
кадрів ОДЕКУ у встановленому порядку документи, що підтверджують 
інформацію, яка вимагається згідно з п.2.2 наказу по ОДЕКУ від 11 жовтня 2021р. 
№ 187-ОД «Щодо обов’язкового профілактичного щеплення проти COVID-19 
працівників ОДЕКУ», за окремим наказом відстороняються від роботи без 
збереження заробітної плати відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю 



України, частини другої статті 12 Закону України “Про захист населення від 
інфекційних хвороб”, а також частини першої статті 94 Кодексу законів про 
працю України, частини першої статті 1 Закону України “Про оплату праці”". 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
РЕКТОР                                                         С.М. Степаненко 
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