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Про організаційні заходи для запобігання
поширенню коронавірусу СОУШ-19

На виконання Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення
і поширення коронавірусної хвороби (СОУШ-19)», постанови Кабінету
Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу СОУГО-19» від 11 березня 2020 року №211, зважаючи на статтю
32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указ
Президента України від 13 березня 2020 року №87/2020 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАКБ-Со
У-2», підпункт 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання
дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з
питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада
2016 року №1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня
2016 року за №1623/29752, наказу Міністерства освіти і науки України від 16
березня 2020 року №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню
коронавірусу СОУГО-19», наказу Університету державної фіскальної служби
України від 11 березня 2020 року №409 «Про заходи щодо запобігання
розповсюдженню захворюваності на коронавірус СОУГО-19» та з огляду на
рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я,

НАКАЗУЮ:
1.
Заборонити в період карантину на території Університету
державної фіскальної служби України (далі - Університет) та його
відокремлених структурних підрозділів:
проведення освітніх, культурних, спортивних та інших масових заходів,
екскурсійних поїздок, а також заходів, у яких беруть участь понад 10 осіб, та
відвідування Університету здобувачами;

роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів,
зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, перукарень тощо),
торговельного і побутового обслуговування населення;
проведення запланованих нарад та особистого прийому громадян, у яких
беруть участь понад 10 осіб.
2.
Створити на період карантину тимчасову протиепідемічну комісію
Університету та затвердити її персональний склад, згідно з додатком.
3.
Запровадити на період карантину:
дистанційний режим роботи працівників Університету та його
відокремлених структурних підрозділів, а на робочих місцях - режим
чергування;
доручення працівникам виконувати протягом певного періоду роботу,
визначену трудовим договором, удома;
надання працівникам за їх згодою відпусток.
4.
Визнати таким, що втратив чинність, пункт 11 наказу Університету
державної фіскальної служби України від 11 березня 2020 року №409 «Про
заходи щодо запобігання розповсюдженню захворюваності на коронавірус
COVID-19».
5.
Проректорам,
директорам
навчально-наукових
інститутів,
директорам філій, завідувачам (начальникам кафедр) та керівникам
структурних підрозділів Університету в межах компетенції на період карантину
забезпечити:
визначення працівників, відповідальних за опрацювання кореспонденції,
що надходить на офіційні електронні адреси;
визначення переліку осіб, які можуть працювати дистанційно та/або
почергово, забезпечивши при цьому належні результати роботи;
проведення робочих нарад, надання інформації та передачі опрацьованих
документів працівниками структурних підрозділів за допомогою доступних
засобів зв’язку і телекомунікації;
листування з органами виконавчої влади шляхом використання систем
електронного документообігу;
проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів
профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання;
проведення в Університеті профілактичних та дезінфекційних заходів
щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19;
режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти та
працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2
пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей
дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань
безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада
2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня
2016 року за № 1623/29752;
припинення відряджень працівників, направлення здобувачів вищої освіти
та працівників у поїздки по території України та за кордон, крім випадків

нагальної необхідності та за попереднім погодженням з керівництвом
Університету;
припинення запрошення іноземних громадян на навчання або
проходження стажування та прийом іноземних делегацій;
перенесення засідань спеціалізованих вчених рад;
проведення відповідними службами комплексу робіт щодо підтримання
функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного
температурного режиму в закладах освіти;
виконання рішень тимчасових обласної, міської протиепідемічних комісій.
6.
Директору медичного центру Університету:
здійснювати постійний моніторинг стану здоров’я закріпленого
контингенту осіб;
координувати свою роботу з відповідними профільними установами МОЗ
України;
посилити санітарно-просвітницьку роботу щодо недопущення інфекційних
захворювань в Університеті;
запровадити чергування лікарів (в межах робочого часу), задіяних у
заходах по збереженню санітарного благополуччя.
7.
Начальнику ЦУРМТБУ Скриннику А. надати на період дії
карантину автобус для перевезення працівників Університету з м. Києва до
місця роботи за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська, 31.
Начальнику господарського відділу ЦУРМТБУ Жеревчуку В. розробити
маршрут руху автобусу та призначити відповідальну особу за перевезення
працівників Університету.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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Персональний склад тимчасової протиепідемічної комісії
Університету ДФС України
Голова комісії:
Фокін Олександр
господарської діяльності;

Тимофійович

Заступник голови:
Шатохіна Крістіна Олександрівна режиму та штабу цивільної оборони.

-

проректор

з

адміністративно-

начальник відділу пропускного

Члени комісії: Винниченко-Кумкова Лілія Олександрівна - директор
Навчально-наукового центру організації освітнього процесу;
Ковальчук Дмитро Володимирович - в.о. проректора з міжнародної
діяльності та інвестицій;
Біла Вікторія Русланівна - заступник начальника Факультету підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції з
навчально-методичної роботи;
Бойко-Слобожан Олена Олександрівна - заступник директора Навчальнонаукового інституту права з навчально-методичної роботи;
Житар Максим Олегович - заступник директора Навчально-наукового
інституту фінансів, банківської справи з навчально-методичної роботи;
Мартиненко Валентина Віталіївна - заступник директора Навчальнонаукового інституту обліку, аналізу та аудиту з навчально-методичної роботи;
Бугай Тетяна Володимирівна - заступник директора Навчально-наукового
інституту економіки, оподаткування та митної справи з навчально-методичної
роботи;
Погорєлоська Ірина Дем’янівна - заступник директора Навчальнонаукового інституту інформаційних технологій з навчально-методичної роботи;
Весельська Людмила Антонівна - заступник директора Навчальнонаукового інституту гуманітарних наук з навчально-методичної роботи;
Сергієнко Юрій Петрович - заступник директора Навчально-наукового
інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації з навчальнометодичної роботи;
Боярчук Віта Володимирівна - директор Медичного центру;
Скринник Анатолій Петрович - начальник Центру утримання та розвитку
матеріально-технічної бази університету;
Галавур Сергій Андрійович - директор студмістечка.

