
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ДРОГОБИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ НАФТИ І ГАЗУ» 

26.03.2020                                        НАКАЗ                                           № 95 
 
Про продовження карантину 
 
         На виконання рішення Кабінету Міністрів від 25 березня 2020 року, 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити карантин в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу з 

03 квітня по 24 квітня 2020 року. 

2. Продовжити на термін карантину заборону на: 

- здійснення навчального процесу; 

- доступ до закладу освіти студентів, слухачів курсув, батьків та інших осіб; 

- проведення та участь у масових заходах в приміщеннях та на території 

колледжу, зокрема змагань, конкурсів, виставок та ін.; 

- відрядження працівників колледжу в Україні та за кордоном; 

- проведення запланованих нарад, перевірок, педагогічних рад. 

3. Керівникам структурних підрозділів забезпечити гнучкий (дистанційний) 

режим роботи працівників відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року 

№ 359. 

4. Коменданту гуртожитку, медпрацівнику забезпечити виділення у 

гуртожитку місць для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих 

респіраторних захворювань та обмежити стороннім особам доступ до 

гуртожитку на період карантину. 

5. Керівникам структурних підрозділів забезпечити інформування 

працівників щодо заходів запобігання поширення хвороби та, за можливості, 

забезпечити контроль за виконанням цих заходів. 



6. За працівниками на період карантину зберігається заробітна плата                     

відповідно до п.п.77, 89 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 

15.04.1993р. № 102 та статті113 КЗпП України у відповідності до тарифікації 

та посадових окладів ( оплата за класне керівництво; кабінет, перевірку 

зошитів тощо). 

7. Працівників, які фактично не виходять на роботу під час карантину, 

потрібно вважати такими, що не виходять на роботу у зв’язку із простоєм. 

Згідно зі статтею 34 КЗпП України простій – це призупинення роботи, 

викликане невідворотною силою або іншими обставинами. 

8. За працівниками зберігається середній заробіток на час простою, коли 

виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника 

або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища 

не з його вини, стаття 113 КзпП України. 

9. Господарській службі визначити заходи щодо забезпечення систем 

життєзабезпечення колледжу. 

10 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 
 
 
 

Директор                                                                М.М. Баб’як 
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