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НАКАЗ

№

Про запровадження карантину ■
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19», відповідно до
листа Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2020 р. № 1/9-154
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити в інституті карантин з 12 березня по 03 квітня 2020 р.
2. Посилити контроль за виконанням вимог Законів України від 24 лютого 1994 р.
№ 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (зі
змінами, від 06 квітня 2000 р. № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб» (зі
змінами), від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ «Про охорону праці» (зі змінами) та інших
нормативно-правових актів із безпеки життєдіяльності.
3. Відділу організації освітнього процесу /Стрижка М.А./, деканату факультету
публічного управління та адміністрування /Письменний І.В./, відділу з координації наукової
роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів /Літвінов О.В./ терміново розробити
заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних
технологій та відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації
епідеміологічної ситуації.
4. Центру підвищення кваліфікації /Яворський Ю.Е./:
- припинити проведення семінару за короткостроковою програмою підвищення
кваліфікації державних службовців Дніпропетровської області з 11 березня до 12 березня
2020 р. з теми: «Гендерні аспекти державного управління», починаючи з 12 березня 2020 р.
навчальні заняття, передбачені порядком проведення семінару на 12 березня 2020 р..
перенести на період після закінчення карантину;
- підготувати пропозиції до Дніпропетровської обласної державної адміністрації
щодо перенесення заходів з підвищення кваліфікації державних службовців, передбачених
розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 18 грудня
2019 р. № Р-727/0/3-19 «Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації державних
службовців за обласною програмою в 2020 році» та договором з Дніпропетровською
обласною державною адміністрацією від 03 березня 2020 р. № 1 на період після закінчення
карантину.
5. Заступникам директора, керівникам структурних підрозділів, підпорядкованих
директору інституту, надати пропозиції щодо часткового переведення працівників на роботу
в дистанційному режимі згідно з посадовими інструкціями.
6. На період тимчасового призупинення навчального процесу відмінити проведення
науково-практичних, культурних, спортивних та інших масових заходів.
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7. Заборонити відрядження науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої
освіти, співробітників інституту в інші міста України та закордонні відрядження до окремого
розпорядження.
8. Заступнику директора інституту Пасічнику В.А. терміново забезпечити
розроблення та затвердження у встановленому порядку Плану заходів щодо профілактики,
запобігання, проявів, поширення хвороби та дій у випадку захворювання.
9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора інституту

Є.І.Бородін

