
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

НАКАЗ
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Про посилення заходів із запобігання 
поширенню гострої респіраторної 
хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
короновірусом 8АЯ8-СоУ-2

Відповідно до розпорядження Президії НАН України № 164 від 19.03.2021 р., враховуючи 
складну епідемічну ситуацію щодо захворюваності на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 та з метою запобігання її поширенню:

НАКАЗУЮ:

1. На період з 20 березня до 09 квітня 2021 року з метою обмеження скупчення осіб в 
транспорті та на шляхах прямування на роботу (з роботи), установити для працівників Інституту 
режим дистанційної роботи відповідно до службових записок керівників структурних 
підрозділів, крім працівників, для яких неможливо встановити режим дистанційної роботи у 
зв’язку з характером виконуваних завдань.

2. Керівникам структурних підрозділів Інституту забезпечити:
2.1. термінове подання до відділу кадрів службових записок про встановлення 

дистанційної роботи;
2.2. контроль за виконанням посадових обов’язків співробітників Інституту відповідно до 

посадових інструкцій в режимі роботи, встановленому правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, шляхом застосування електронних комунікаційних технологій;

2.3. інформування працівників про профілактичні і протиепідемічні заходи та слідкувати 
за їх дотриманням під час карантину.

3. Відділу кадрів забезпечити підготовку відповідних наказів згідно поданих керівниками 
структурних підрозділів службових записок.

4. Працівникам Інституту, що працюють в дистанційному режимі роботи:
4.1. дотримуватись режиму роботи відповідно до правил внутрішнього трудового 

розпорядку;
4.2. виконувати обов'язки, передбачені пиеадивою інструкцією та Положенням про 

дистанційну роботу працівників Інституту органічної хімії НАН України, КЗпП України із 
застосуванням електронних комунікаційних технологій;

4.3. відповідати на дзвінки керівника структурного підрозділу;
4.4. перевіряти електронну пошту та оперативно реагувати на доручення керівника.



5. Заступнику директора з загальних питань І.В. Ярошенко організувати інженерно- 
технічне забезпечення функціонування Інституту, роботу служби охорони та здійснювати 
контроль за діяльністю організацій-орендарів.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора М.В. Вовка 
,Ю.Г. Шермоловича, І.В. Ярошенка та ученого секретаря B.C. Нікітченка відповідно до 
розподілу обов'язків.

Директор Інституту 
академік НАН України В.І. Кальченко
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