
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Н А К А З 

 
 

 «_30_» ___07____ 2021 р.                         м. Одеса                                               № 133-ОД_    
 

«Про затвердження та введення в дію  
РЕЄСТРУ вакцинованих працівників 
ОДЕКУ та надання інформації»  
 
 
 

У відповідності до Листа МОН України «Щодо надання інформації» від 
27.07.2021р. №1/9-377, Національного плану вакцинопрофілактики гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 
період до 31 грудня 2021 року, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 12 квітня 2021 р. № 340 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 28 липня 2021 р. № 861-р) та з метою узагальнення об’єктивної 
інформації щодо вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 в Одеському 
державному екологічному університеті,  

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити та ввести в дію «РЕЄСТР вакцинованих працівників Одеського 
державного екологічного університету (вакцинопрофілактики гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період 
до 31 грудня 2021 року)» за формою, що додається до цього наказу (Додаток 1). 

2. З метою узагальнення об’єктивної інформації щодо вакцинації проти 
коронавірусної хвороби COVID-19 співробітників Одеського державного 
екологічного університету керівникам структурних підрозділів ОДЕКУ скласти на 
1.08.2021р. та підтримувати в актуальному стані РЕЄСТР вакцинованих 
працівників (науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників, які задіяні в 
освітньому процесі, включно із сумісниками) структурного підрозділу. 

3. Керівникам структурних підрозділів ОДЕКУ надавати у відділ кадрів, 
станом на 01.08.2021р., 20.08.2021р. та двадцяте число кожного наступного місяця 
до закінчення 2021 року, наступну інформацію: 

3.1.  РЕЄСТР вакцинованих працівників для науково-педагогічних, 
педагогічних та інших працівників, які задіяні в освітньому процесі (включно 
із сумісниками), за формою (Додаток 1); 

3.2.  Актуальну знеособлену інформацію про вакцинування працівників 
структурного підрозділу ОДЕКУ – у паперовому вигляді або надсилати скан-
форму на електронну адресу: kadry@odeku.edu.ua за встановленою формою 
(Додаток 2). 

mailto:kadry@odeku.edu.ua


4. Відділу кадрів (Ізотов С.О.): 
4.1  Терміново провести організаційну роботу серед табельників структурних 

підрозділів ОДЕКУ щодо виконання цього наказу; 
4.2  Скласти на 1.08.2021р. та підтримувати в актуальному стані РЕЄСТР 

вакцинованих працівників Одеського державного екологічного університету, 
використовуючи надану структурними підрозділами інформацію, визначену 
у п. 3 цього наказу; 

4.3  Актуальну знеособлену інформацію станом на 01.08.2021р., 20.08.2021р. та 
двадцяте число кожного наступного місяця до закінчення 2021 року до МОН 
України на електронну адресу: iryna.storozhenko@mon.gov.ua за 
встановленою формою (Додаток 3); 

4.4  Інформацію про відсоток вакцинованих працівників ОДЕКУ станом на 
20.08.2021р. та двадцяте число кожного наступного місяця до закінчення 
2021 року – мені у вигляді рапорту. 

 
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

РЕКТОР                                                         С.М. Степаненко 
 
 
 

____________________________________________________________________________  
Проект вносить:    
начальник відділу кадрів 
Ізотов С.О.  

УЗГОДЖЕНО: 
  

 
 
 

Проректор з навчальної роботи  М.Г. Сербов 

Проректор з НПД та РУ  М.А. Крачковська 

Т.в.о. головного бухгалтера  О.М. Іванова 

Голова профкому  Є.Л. Бояринцев 

Юрисконсульт  А.Ю. Старченко 
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Додаток 1 

до наказу №133-ОД  від 30.07.2021р. 
 

Р Е Є С Т Р 
вакцинованих працівників Одеського державного екологічного університету 

(вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року) 

 

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Посада Структурний 

підрозділ 
Дата 

народження 

Дата вакцинації 
(Дата введення  
другої дози, або 
однієї дози при  

1-кратном 
введенні) 

ВАКЦИНА 
(Виробник вакцини) 

1 2 3 4 5 6 7 
       □  Pfizer/BioNTech 

 □  Moderna 
 □  Oxford/AstraZeneca  

 □  Sinovac Biotech Ltd 
 □  Janssen (Johnson & Johnson) 
 □  CoviShield (КОВИШЕЛД) 

       □  Pfizer/BioNTech 
 □  Moderna 
 □  Oxford/AstraZeneca  
 □  Sinovac Biotech Ltd 
 □  Janssen (Johnson & Johnson) 
 □  CoviShield (КОВИШЕЛД) 

       
 



Додаток 2 
до наказу №133-ОД  від 30.07.2021р. 

 
 

Інформація про вакцинування працівників ______________________________________________________________________________ 
(структурний підрозділ) 

Одеського державного екологічного університету станом на «____» ____________ 2021р.* 

 

 Усього 

Вакциновані Надали довідку 
про перенесення 
хвороби COVID-

19 та високий 
рівень антитіл 

Надали мед. 
довідку про 
наявність 

протипоказань 

Не 
вакциновані  Повністю Одна вакцина 

Науково-педагогічні, педагогічні 
працівники (штатні)       

Інші працівники       

 

Керівник структурного підрозділу  ________________    ___________________________ 
(підпис)        (П.І.Б.) 
 

Табельник  ________________    ___________________________ 
(підпис)        (П.І.Б.) 

 
 
 
 
 
*Примітка: Інформацію надавати у паперовому вигляді до відділу кадрів (надсилати скан-форму на електронну адресу: kadry@odeku.edu.ua) 
станом на 01.08.2021р., 20.08.2021р. та на двадцяте число кожного наступного місяця до закінчення 2021 року. 
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Додаток 3 

до наказу №133-ОД  від 30.07.2021р. 
 

 
 

Інформація про вакцинування працівників Одеського державного екологічного університету станом на ____  ____________ 2021 р. 

 

 Усього 
Вакциновані 

Не вакциновані Немає даних 
Повністю Одна вакцина 

Науково-педагогічні, педагогічні працівники (штатні)      

Інші працівники      
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