
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИ. ДРАГОМАНОВА

Н А К А З

м. Київ

27 жовтня 2021 р. № 396

На виконання статті 12 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 
2021 р. № 1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 грудня 2020 р. № 1236», наказу Міністерства охорони здоров'я України 
від 04.10.2021 № 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, який набирає чинності через один місяць з дня його 
офіційного опублікування, і поширюється на працівників закладів вищої 
освіти, з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, забезпечення життя та здоров’я працівників НПУ імені 
М.П.Драгоманова,

НАКАЗУЮ:

1. З метою виконання вимог законодавства працівникам Університету 
до 07.11.2021 р. провести обов'язкові профілактичні щеплення проти гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, 
крім тих, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких 
профілактичних щеплень проти СОУГО-19 та надали медичний висновок про 
наявність протипоказань до вакцинації проти СОУГО-19, виданий закладом 
охорони здоров’я.

Перелік медичних протипоказань та застережень до проведення 
профілактичних щеплень затверджений наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595.

2. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних 
щеплень проти СОУГО-19, працівники не допускаються до приміщень 
Університету і відсторонюються від виконання посадових обов’язків без 
збереження оплати праці відповідно до вимог статті 46 та частини першої 
статті 94 Кодексу законів про працю України.

3. Начальнику Центру по роботі з персоналом-начальнику відділу 
кадрів Жижко Т.А відсторонення працівників від виконання посадових 
обов’язків здійснювати шляхом видання відповідного наказу з обов’язковим 
доведенням його до відома осіб, які відсторонюються.

Строк відсторонення працівників встановлювати до усунення причин, 
що його зумовили.



4. Деканам факультетів та керівникам структурних підрозділів 
Університету:

- активізувати роз’яснювальну роботу серед підлеглих працівників, 
здобувачів вищої освіти, їх родичів щодо необхідності проведення 
вакцинації;

- призначити відповідальних осіб за збір та обробку інформації про стан 
вакцинації науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників та 
надати інформацію про стан вакцинації працівників до 06.11.2021 р. 
проректору з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи 
Корцю М.С.

5. Завідувачу канцелярії Артімоновій Т.П. довести цей наказ до відома 
деканів факультетів та керівників структурних підрозділів.

- 6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 
педагогічної та адміністративно-господар/ької роботи Корця М.С. та 
проректора з перспективного розвитку та інфраструктури Гамулу І.А.

РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ к

Наказ завізували:

Проректор з навчально-методичної роботи
Проректор з науково-педагогічної та 
адміністративно-господарської роботи

Проректор з перспективного розвитку 
та інфраструктури

М.С. Корець

Голова профкому працівників І.Т. Горбачук

Начальник центру по роботі з персоналом - 
начальник відділу кадрів

Начальник юридичного відділу В.І. Кучер

Уповноважений з антикорупційної діяльності А.В. ДідегА.В. Діденко


