
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ

22 червня 2020 р.                             м. Ужгород                           НАКАЗ № 40O

Про дистанційну роботу

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року
№ 500, якою було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20
травня 2020 р. №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення
протиепідемічних заходів», рекомендацій Президії НАН України згідно з листом
головного ученого секретаря НАН України, академіка Богданова В.Л. №17/735-8
від 21.05.2020 року «Щодо послаблення карантинних обмежень», листа головного
ученого секретаря НАН України, академіка Богданова В.Л. №17/816-8 від
05.06.2020 року «Про скасування зобов’язання щодо самоізоляції осіб, які досягли
60-річного віку», рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської облдержадміністрації (протокол
№10 від 18.06.2020р) та у зв’язку зі зняттям обмежень щодо самоізоляції осіб,
які досягли 60-річного віку

НАКАЗУЮ:
.
1. Припинити з 23 червня 2020 року роботу у дистанційному режимі
співробітникам наукових підрозділів, які відповідно до вимоги Уряду України
щодо обов’язкової самоізоляції осіб, що досягли 60 років та перебувають у групі
підвищеного ризику, працювали у дистанційному режимі з 18 березня 2020 р. по
22 червня 2020 року.
2. Завідувачам відділів Гомоннаю О.В., Маслюку В.Т., Реметі Є.Ю.,
Снігурському О.В. до 1500 год. 24 червня 2020 року надати список наукових
співробітників, які під час карантину не можуть працювати на робочому місці з
поважних причин (зокрема, наявність підтверджених хронічних захворювань),
але можуть працювати вдома у дистанційному режимі за їх заявою, наявністю
завдання, погодженого з завідувачем відділу, та за умови використання
щорічної відпустки протягом липня-серпня 2020 року згідно з затвердженим
графіком відпусток.
3. Співробітникам наукових підрозділів, які працювали в дистанційному режимі
роботи (Додаток 1), до 25  червня 2020  р. надати вченому секретарю інституту
Романовій Л.Г. письмові індивідуальні звіти (форма згідно з Додатком 2) про
виконану роботу з 18 березня по 22 травня 2020 року – для співробітників, які
вийшли на роботу у звичайному режимі відповідно до наказу від 22.06.2020 р.



№ 32О, та з 18 березня до 22 червня 2020 року – для співробітників, які
відповідно до вимоги Уряду України щодо обов’язкової самоізоляції осіб, що
досягли 60 років та перебувають у групі підвищеного ризику, працювали у
дистанційному режимі після 25 травня 2020 року.
Взяти до відома, що індивідуальні звіти завідувачів відділів Гомонная О.В.,
Маслюка В.Т., Ремети Є.Ю., Снігурського О.В. погоджує в.о. заступника
директора з наукової роботи Завілопуло А.М.
4. Вважати відсутність без поважних причин у вченого секретаря
Романової  Л.Г. індивідуального звіту співробітника станом на 1700 год. 25
червня 2020 року невиконанням завдань робочого плану тематики відділу та
підставою для встановлення співробітнику режиму роботи «простій» з
відповідним перерахунком отриманої заробітної плати згідно з чинним
законодавством України.
5. Начальнику відділу кадрів Ласковець Л.Т. направити наказ на електронну
пошту завідувачам відділів до 1000 год.  22 червня 2020 року.
6. Завідувачам відділів до 1400 год. 22 червня 2020 року ознайомити з наказом
своїх працівників, які працюють дистанційно, за допомогою будь-якого засобу
зв’язку.
7. Ученому секретарю Романовій Л.Г. оприлюднити текст наказу та
супроводжуючих документів на веб-сайті інституту.
8. 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 1
Список співробітників ІЕФ НАН України, які працювали

у дистанційному режимі з 18.03.2020 р.

ВКПЕ
1. Ремета Є.Ю.
2. Контрош Є.Е.
3. Попик Т.Ю.
4. Чернишова І.В.
5. Кельман В.А.
6. Жменяк Ю.В.
7. Генерал А.А.
8. Світличний Є.А.
9. Улусова С.П.

ВЕПЕВ
1. Снігурський О.В.
2. Вукстич В.С.
3. Богачьов Г.Г.
4. Гутич Ю.І.
5. Гайсак М.І.
6. Бандурина Л.О.
7. Торич З.З.
8. Роман В.І.

ВМФЕ
1. Гомоннай О.В.
2. Ажнюк Ю.М.
3. Головей В.М.
4. Лоя В.Ю.
5. Лопушанський В.В.
6. Соломон А.М.
7. Красилинець В.М.
8. Войнарович І.М.
9. Биров М.М.
10. Попович К.П.
11. Чичура І.І.

ВФЯП
1. Мазур В.М.
2. Боровик О.О.
3. Симулик В.М.
4. Лендєл О.І.
5. Сватюк Н.І.
6. Біган З.М.
7.  Пилипчинець І.В.
8.  Деречкей П.С.



9.  Тарнай О.А.

Додаток 2

        «Затверджую»
Директор ІЕФ НАН України
_____________ Г.М. Гомонай
«____» ___________ 2020 р.

ЗВІТ
співробітників відділу ______________________________________________

назва відділу

про роботи, виконані дистанційно у період проведення карантинних заходів



______________________________________________________________________
(П.І.Б., науковий ступінь, посада співробітника)

НДР: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________

назва теми НДР

Період Завдання згідно з робочим
(індивідуальним) планом

Анотований звіт про виконану
роботу

І квартал
(18.03–31.03.

2020 р)

.

ІІ квартал
(01.04–30.04.

2020 р.)
ІІ квартал

(01.05–29.05.
2020 р.)

ІІ квартал
(01.06–

22.06.2020 р.)

Виконавець: ______________________ (ПІБ

Науковий керівник теми: ______________________ (ПІБ)

Завідувач відділу: ______________________ (ПІБ


