
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 
 

«_19_» ____10____ 2021 р.                      м. Одеса                                                № 191-ОД    

 

 

«Про зміну істотних умов» 

 

 В зв’язку зі скороченням контингенту студентів, значним скороченням фінансування 

університету і відповідними скороченнями штатного розкладу університету за основною 

діяльністю на 20% з 01.01.2022 року, відповідно ст.32 КЗпП України та згідно з рішенням 

ректорату від 18.10.2021р. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. У зв’язку із значним скороченням фінансування університету, відповідними змінами 

штатного розпису за основною діяльністю з 01.01.2022р. попередити усіх працівників 

Одеського державного екологічного університету (далі – ОДЕКУ) про зміну з 

01.01.2022року істотних умов праці: звільнення, зменшення ставки, зняття надбавок та 

доплат. 

2. Звернутися до первинної профспілкової організації працівників (ППОП ОДЕКУ) 

університету (відповідальний Ізотов С.О.) щодо надання згоди на скорочення штатного 

розкладу університету за основною діяльністю з 01.01.2022 року на 20%. 

3. Відповідно до п.3 ст. 32 КЗпП України відділу кадрів (відповідальний – Ізотов С.О.), 

керівникам структурних підрозділів університету за основною діяльністю до 31.10.2021р. 

попередити під особистий підпис (додаток до наказу) працівників ОДЕКУ про зміну 

істотних умов праці з 1.01.2022р.  

Працівників університету, які знаходяться на віддаленому режимі роботи, у відпустках (в 

т.ч. за свій рахунок), на лікарняному, у відпустці по догляду за дитиною тощо, 

попередження вислати у встановленому порядку письмово (з повідомленням про 

вручення), на електронну пошту та через мобільні додатки. Завірені копії та скріни 

надісланих попереджень залишити в особових справах працівників. 

4. Працівники університету, які не бажають працювати з 01.01.2022р. у нових умовах праці, 

мають в обов'язковому порядку подати до 10.11.2021р. до відділу кадрів письмову заяву 

про небажання продовжувати роботу в університеті з 01.01.2022р. 

Вважати факт ненадання заяви щодо незгоди працювати у нових умовах праці як 

свідчення про згоду працювати в нових умовах праці. 

5. Керівникам структурних підрозділів ОДЕКУ до 26.10.2021р. надати у відділ кадрів 

об’єктивну письмову інформацію щодо підсумків попередження працівників 

підпорядкованих підрозділів. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректорів, відповідальних за роботу 

підрозділів університету згідно їх контрактів. 

 

 

Ректор                                                                                  С.М.Степаненко 
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Перший проректор -  
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Начальник ПФВ                                                       В.М. Бондаренко 
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Юрисконсульт                                                    А.Ю. Старченко 

 


