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НАКАЗ 

 
21.03.2022 р.                            м. Полтава                                            № 421-ВК 

 

Про запровадження дистанційної роботи 
 
У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації та запровадженням на території 

України правового режиму воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 
лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до ст.34, 
п.2 ст.60, ст.113 КЗпП України; п.8.3.3 Галузевої Угоди між МОН України та ЦК Профспілки 
працівників освіти і науки України на 2021-2025 роки від 18.06.2021 № 12; листів МОН 
України від 07.03.2022 № 1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у 
галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану», від 15.03.2022 № 1/3463-
22 «Про надання інформації» 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. З 21.03.2022 р. запровадити дистанційну роботу для працівників усіх структурних 
підрозділів університету.  

2. На час дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе 
відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому, про що 
повідомляє безпосередньо керівника засобами телефонного або електронного зв’язку. 

3. Установити для працівників, які працюють дистанційно, робочий час з 08.00 до 
17.00, перерва для відпочинку та харчування – з 12.00 до 13.00. 

4. Упродовж робочого часу працівники, зазначені у Додатку 1 до наказу, зобов’язані:  
  виконувати обов’язки, передбачені колективним договором, посадовою 

інструкцією; 
  відповідати на дзвінки та повідомлення, які надходять на доступні засоби 

комунікації; 
  перевіряти електрону пошту й оперативно відповідати на листи. 

5. Безпосередній керівник контролює, як працівники виконують пункти 2-4 наказу. 
6. Працівникам, які дистанційно виконують обов’язки, передбачені колективним 

договором та посадовою інструкцією, зберігається заробітна плата. 
7. Зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, 

необхідних для виконання роботи дистанційно, або виникненням ситуації, небезпечної для 
життя чи здоров’я працівника не з його вини, розглядається як простій. 

8. Оплата праці всім працівникам (педагогічним, науково-педагогічним та іншим 
працівникам) за умови простою здійснюється з розрахунку не нижче від двох третин 
тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) або, за можливості, у розмірі 
його середньої заробітної плати. 

9. Керівникам усіх структурних підрозділів ознайомити своїх працівників з цим 
наказом будь-яким доступним способом (у тому числі засобом електронного зв’язку). 

10. Директорам фахових коледжів, РЦПО підготувати відповідні накази по своїх 
підрозділах. 

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Ректор                                                                                             Олена КАРАМАН 


