ДСНС України
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(ЛДУБЖД)

НАКАЗ
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(з основної діяльності)
Про режим дистанційної роботи
для працівників та дистанційного навчання
для студентів та учнів Львівського
державного університету безпеки
життєдіяльності та у відокремлених
структурних підрозділах
*

У зв’язку із погіршенням епідемічної ситуації в країні, з метою запобігання
можливому поширенню короновірусної інфекції СОУГО-19, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЛ8-СоУ-2” (зі змінами), пункту З
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АК5-СоУ-2», листа ДСНС України від 08.10.2020
року № В-164 «Про запровадження посилених протиепідемічних заходів» та з
метою протидії поширенню коронавірусу 8Аї18-СоУ-2
НАКАЗУЮ:
1. Ввести
у
Львівському
державному
університеті
безпеки
життєдіяльності (далі - ЛДУБЖД), Вищому професійному училищі ЛДУБЖД
(м.Вінниця), Ліцеї цивільного захисту ЛДУБЖД (м.Вінниця), з 12 жовтня 2020
року і до окремого розпорядження режим дистанційного (надомного) виконання
посадових завдань особовим складом та працівниками у повному обсязі із
застосуванням електронних комунікацій і технологій.
2. Перевести студентів та учнів, які навчаються за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб на денній формі здобуття освіти у Львівському
державному університеті безпеки життєдіяльності та у відокремлених
структурних підрозділах на період з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року на
дистанційну форму навчання, з використанням інформаційно-комунікаційних
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технологій, відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04,2013 № 466.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів забезпечити у період
дистанційного режиму роботи:
3.1.
Безперебійне виконання завдань, покладених на відповідний
структурний підрозділ, у повному обсязі.
У разі службової необхідності, на вимогу безпосереднього начальника,
особовому складу та працівникам прибувати на робочі місця, до
адміністративної будівлі ЛДУБЖД, для виконання своїх посадових обов’язків,
протягом півтори години від попередження.
3.2.
Графіки особового складу та працівників, які виконують завдання в
дистанційному (надомному) режимі, з урахуванням забезпечення обов’язкового
почергового перебування на робочих місцях керівного складу або осіб, що його
заміщають, відповідно до специфіки діяльності та службового навантаження.
Графіки особового складу та працівників ЛДУБЖД, які виконують завдання
в дистанційному (надомному) режимі, подавати щоп’ятниці у Відділ персоналу
до 16:00 год.
3.3.
У випадку нез’явлення працівників на роботі з причин тимчасової
втрати працездатності, вживати відповідних заходів для з’ясування діагнозу та
обставин виникнення такої непрацездатності.
4. Працівникам, які працюють дистанційно, виконувати свої посадові
обов’язки за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій за межами
адміністративної будівлі ЛДУБЖД за місцем проживання чи іншому місці за їх
вибором відповідно до Розпорядку дня затвердженого наказом ЛДУБЖД (з
основної діяльності) від 20.08.2020 №124 «Про організацію внутрішнього
розпорядку та регламенту функціонування університету в 2020-2021
навчальному році».
5. Обмежити проведення нарад із службових питань в адміністративній
будівлі ЛДУБЖД (у разі проведення у виняткових випадках з мінімальною
кількістю осіб та з дотриманням між учасниками фізичної дистанції не менше
ніж 1,5 метра).
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Мирослав КОВАЛЬ

