
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ

23 квітня 2020 р.                             м. Ужгород                           НАКАЗ № 26О

Про продовження заходів запобігання
розповсюдження захворювання на
коронавірус COVID-19 до 11 травня 2020 року

У зв’язку з рішенням уряду відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 22 квітня 2020 року № 291 «Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України» продовжити загальнонаціональний карантин до
11 травня 2020 року включно

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити термін дії наказів Інституту електронної фізики НАН України
від 17 березня 2020 року №19О «Про тимчасову організацію роботи Інституту
електронної фізики НАН України на період карантину» та від 26 березня
2020 року № 22О «Про продовження заходів запобігання розповсюдження
захворювання на коронавірус COVID-19», Розпорядження від 06 квітня 2020
року №153/1 до 11 травня 2020 року включно.

2. Завідувачам відділів Снігурському О.В. (ВЕПЕВ), Реметі Є.Ю. (ВКПЕ),
Гомоннаю О.В. (ВМФЕ), Маслюку В.Т. (ВФЯП) до 28.04.2020 року подати в
режимі он-лайн (електронною поштою) ученому секретарю інституту
Романовій Л.Г. (romanova.iep@gmail.com) наступні документи (в одному з
форматів *.doc, *.pdf, *.jpeg) щодо всіх співробітників підрозділу, які
працюють у дистанційному режимі:
– анотовані звіти про дистанційну роботу у період карантинних заходів з 18

березня 2020 року по 24 квітня 2020 року;
– заяви на ім’я директора про роботу у дистанційному режимі та

індивідуальні плани роботи, де зазначаються конкретні завдання, що
відповідають робочим планам НДР, у період карантинних заходів з 27
квітня 2020 року по 11 травня 2020 року.

3. Керівникам підрозділів через засоби електронного та телефонного зв’язку
довести до відома співробітників:

· зміст Постанови КМ України від 22 квітня 2020 року № 291 «Про
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», зокрема
«Порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із
самоізоляцією осіб»;
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· інформацію, що на період карантину вони можуть взяти відпустку, не
використану за попередні роки, або частину чергової щорічної відпустки,
або відпустку без збереження заробітної плати.

4. Після закінчення карантину у триденний термін всім співробітникам
наукових підрозділів надати вченому секретарю інституту Романовій Л.Г.
письмові індивідуальні звіти про виконану роботу (див. Додаток),
затверджені завідувачами відділів. Взяти до відома, що звіти завідувачів
відділів затверджує заступник директора з наукової роботи Завілопуло А.М.

5. Ученому секретарю Романовій Л.Г. забезпечити викладення тексту наказу та
супроводжуючих документів чинного законодавства України на веб-сайті
інституту.

6. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор ІЕФ НАН
України Г.М. Гомонай
Погоджено:
Голова виборного органу
профспілкової організації О.О. Парлаг



Додаток

«Затверджую»
Завідувач відділу __________
_________________________
_________________________
                (ПІБ)

ЗВІТ
про виконання індивідуального плану

___________________________________________
посада, ПІБ

за період 17.03.2020 р. – 11.05.2020 р.

№
з/п

Назва НДР,
завдання

Що зроблено

Дата                                                                     Підпис


