
 

 

 

 

 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від  05 грудня  2019 року                                                                    №225-од 

 

  

Про виробничий календар відділу освіти   

в умовах восьмигодинного робочого дня на 2020 рік 

 

Відповідно до Кодексу законів про працю України, розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 13 листопада 2019 року №719-од 

«Про виробничий календар  підприємств, установ та організацій області в 

умовах восьмигодинного робочого  дня на 2020 рік», розпорядження голови 

Підволочиської селищної ради від 25 листопада 2019 року №104-од «Про 

виробничий календар Підволочиської селищної ради та її структурних 

підрозділів в умовах восьмигодинного робочого  дня на 2020 рік» 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Взяти до відома та використання в роботі:   

1) затверджений вищезазначеним розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації виробничий календар підприємств, установ та 

організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2020 рік, 

яким передбачено 251 робочих днів та 115 днів, робота в які не 

проводиться, із загальною кількістю 2002 робочих години (додається); 

2) під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо 

в установі слід керуватися Кодексом законів про працю України (зі 

змінами) Та Господарським кодексом України (зі змінами); 

3) У 2019 році робота не проводиться у такі святкові та неробочі дні: 

1 січня – Новий рік: 

7 січня, 25 грудня – Різдво Христове; 

8 березня – Міжнародний жіночий день; 

19 квітня – Пасха (Великдень); 

1 травня – День праці; 

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

7 червня – Трійця; 

28 червня – День Конституції України; 

24 серпня – День незалежності України; 

14 жовтня – День захисника України. 



 

2. За графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу 

та неділю у 2020 році вихідний день  

у неділю 8 березня переноситься на понеділок 9 березня, 

у неділю 19 квітня – на понеділок 20 квітня, 

у суботу 9 травня – на понеділок 11 травня,  

у неділю 7 червня – на понеділок 8 червня,  

у неділю 28 червня – на понеділок 29 червня. 

3. Напередодні святкових і неробочих днів 11 січня, 30 квітня, 8 травня,  

28 червня, 13 жовтня, 24 грудня та 31грудня 2020 року тривалість роботи 

працівників скорочується на одну годину. 

4. Із даним наказом ознайомити керівників структурних підрозділів 

відділу освіти, закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та 

оприлюднити на офіційному сайті відділу освіти.  

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ відділу освіти від 28 грудня 

2018 року №288-од «Про виробничий календар установ відділу освіти 

Підволочиської селищної радив умовах восьмигодинного робочого дня на 2019 

рік» 

6. Контроль за виконанням наказу доручити головному спеціалісту 

відділу освіти Беню Р.І. 

 

Надія Білан 


