
і 
УКРАЇНА 

М І Н І С Т Е Р С Т В О О Х О Р О Н И ЗДОРОВ Я У К Р А Ї Н И 

Х А Р К І В С Ь К И Й Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й М Е Д И Ч Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т 

Н А К А З 

Харків 

Про відсторонення від роботи 
працівників Університету у зв 'язку 
з введенням заходів, спрямованих 
на запобігання виникнення і 
поширення коронавірусної хвороби 
(СОУШ-19) 

Керуючись статтею 12 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» від 06.04.2000р. №1645-111. статтею 46 Кодексу законів про 
працю України, постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. 
№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19 , спричиненої коронавірусом 8АК.8-СОУ-
2», зі змінами, наказом МОЗ України від 04.10.2021р. № 2153 «Про затвердження 
Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 
обов 'язковим профілактичним щепленням» та Переліком медичних 
протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, 
затверджених наказом МОЗ України від 16.09.2011р. № 595 (у редакції наказу 
МОЗ України від 11.10.2019р. № 2070), наказу Х Н М У від 11.10.2021р. №214-
адмін «Про заходи з забезпечення виконання наказу МОЗ України від 
04.10.2021р. №2153», на підставі подання проректора з науково-педагогічної 
роботи Резуненка Ю.К. та начальника відділу кадрів Олентьєва Р.В. від 
05.1 1.2021р. 

Н А К А З У Ю : 

1. Відсторонити з 08.1 1.2021 року від виконання професійних обов 'язків без 
збереження заробітної плати працівників університету на період карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України, через їх відмову або ухилення від 
обов 'язкових профілактичних щеплень від СОУШ-19 , або через ненадання ними в 
установленому порядку документів, що підтверджують: вакцинацію від С О У Ш -
19 (в т.ч. однією дозою), одужання працівника від С О У Ш - 1 9 або медичного 
висновку (довідки) про наявність у пацієнта абсолютних протипоказань до 
вакцинації від СОУШ-19 . 



2. Допускати відсторонених, згідно з п.1 даного наказу, працівників до 
роботи після подання ними відповідної заяви, завізованої керівником 
структурного підрозділу, та копій підтверджуючих документів (документ про 
вакцинацію від СОУГО-19 (в т. ч. однією дозою) або медичний висновок (довідка) 
про абсолютні протипоказання до профілактичних щеплень). 

3. Відсторонювати від виконання професійних обов'язків без збереження 
заробітної плати тимчасово відсутніх станом на 08.11.2021р. працівників 
(відпустка, тимчасова непрацездатність), які відмовляються або ухиляються від 
проведення обов'язкових профілактичних щеплень, з моменту їх виходу на 
роботу. 

4. Начальнику відділу кадрів Олентьєву Р.В.: 
4.1. Підготувати в установленому порядку відповідні проекти наказів про 

відсторонення від виконання професійних обов'язків без збереження заробітної 
плати працівників університету з 08.1 1.2021 року; 

4.2. Ознайомити під особистий підпис працівників університету про їх 
відсторонення від виконання професійних обов'язків без збереження заробітної 
плати з 08.11.2021 року в установленому чинним законодавством порядку; 

4.3. У разі усунення причин, що зумовили відсторонення працівника від 
виконання професійних обов'язків, підготувати відповідне подання та проєкт 
наказу про допуск до роботи такого працівника, в установленому чинним 
законодавством порядку; 

4.4. Надати керівникам структурних підрозділів, інформацію про 
підпорядкованих працівників, яких відсторонено від виконання професійних 
обов'язків; 

4.5. Забезпечити, в установленому чинним законодавством порядку, 
заміщення посад працівників, які були відсторонені від виконання професійних 
обов'язків; 

4.6. Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством, стосовно 
відсторонення працівників університету від виконання професійних обов'язків. 

5. Проректору з науково-педагогічної роботи Резуненку Ю.К. та начальнику 
відділу кадрів Олентьєву Р.В. забезпечити контроль за наданням документів про 
вакцинацію від СОУГО-19 працівниками, які перехворіли та які надали довідки 
(документи) про одужання від СОУГО-19, по закінченню 3-х місячного терміну з 
моменту встановлення діагнозу СОУГО-19 та отримання свідоцтва (довідки) про 
позитивний результат ПЛР-тесту. 

6. Керівникам структурних підрозділів: 
6.1. Забезпечити виконання заходів щодо відсторонення від виконання 

професійних обов'язків працівників підпорядкованих підрозділів, згідно з 
наданою відділом кадрів інформації; 

6.2. У разі наявності у підпорядкованому підрозділі станом на 08.11.2021р. 
тимчасово відсутніх працівників (відпустка, тимчасова непрацездатність), 
повідомити їх про необхідність подання до відділу кадрів документів, що 
підтверджують: вакцинацію від СОУГО-19 (в т.ч. однією дозою), одужання 
працівника від СОУГО-19 або медичного висновку (довідки) про наявність у 
пацієнта абсолютних протипоказань до вакцинації від СОУГО-19; 



6.3. Надати до відділу кадрів пропозиції щодо заміщення посад працівників, 
які були відсторонені від виконання професійних обов'язків; 

6.4. Забезпечити виконання п.З наказу ХНМУ від 1 1.10.2021р. №214-адмін 
«Про заходи з забезпечення виконання наказу МОЗ України від 04.10.2021р. 

7. Відповідальність за виконання наказу покласти на проректора з науково-
педагогічної роботи Резуненка Ю.К., начальника відділу кадрів Олентьєва Р.В., 
керівників структурних підрозділів, працівників яких буде відсторонено від 
виконання професійних обов'язків. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

№2153». 
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