
дЕпАртАмЕнт освIти житомирськоi MrcbKoi гади

нАкАз

вiд 05 листопада2020 року м. Житомир :Vslд-а/г

Про перенесення робочr.rх
днiв у 2021 роцi

На виконання розпорядження мiського голови вiд 02. |1.2020 року J\b
915 <Про перенесення робочих днiв У 2O2l роцi>, з метою забезпечЬ"""
рацiонального використання робочого часу, cTBopeHHrI сприятливих умов
длЯ святкування У 2021, роцi 7 сiчня-Рiздва Христового,24 серпня-Дня
нез€Lпежностi УкраТни та 14 жовтня -.Щня захисника УкраiЪи

НАКАЗУЮ:

1. Перенести У порядку i на умовах, установлених законодавством, у202| роцi для працiвникiв апарату, науково-методичного центру,
бухгалтерськоi служби, iнженерноi служби, комунщIьних установ iнклюзивно-
ресурсних центрiв Житомирськоi MicbKoi ради, дошкiльних, заг€UIЬНооr
позашкiльних та професiйних (професiйно-технiчних) закладiв освiти,

заг€L[ьноосвiтнiх,

установлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними
робочi днi з:

п'ятницi 08 сiчня - _на суботу 16 сiчня;
понедiлка 2З серпня - на суботу28серпня;
п'ятницi l5 жовтня - на суботу 23 жовтня.
2. Керiвникам структурних пiдроздiлiв та пiдпорядкованих

дошкiльних, загЕulьноосвiтнiх i позашкiльних закладiв освiти та професiйних
(професiйно-технiчних) закладiв освiти, комун€rльних установ iнкrпозивно-
ресурсних центрiв ЖитомирськоТ MicbKoi ради:

2.1. Щовести даний наказ до вiдома пiдлеглих працiвникiв.
2.2.Проiнформувати батькiв про перенесення робочих днiв у 2021 роцi.з. Бухгалтерськiй службi департаменту освiти (Щедракова н.л.),

директорам закладiв загальноi середньоi освiти MicTa, в тому числi ВересiвськоI
заг€LльнОосвiтньоi школи I-III ступенiв; директорам позашкiльних закладiв
освiтИ (ЖитомИрськогО мiськогО центрУ науково-технiчнОi творчоСТi 1..rHiBcbKoi
молодi, Житомирськоi MicbKoi школи хореографiчного мистецтва <<Сонечко>>,
Житомирського t{eHTpy творчостi дiтей i молодi); завiдувачам дошкiльних
закладiв освiти MicTa, у, тому числi завiдувачам чентрiв розвитку дитини,
директору Вересiвського комун€tльного дошкiльного навчzlJIьного закладу
(ЖУРАВЛИК>; директорам комун€tльних установ iнклюзивно-ресурсних
центрiв ЖитомирськоI MicbKoT Ради та директорам професiйних (професiИно-
технiчних) закладiв освiти, якi самостiйно ведуть бухгалтер""*"й облiк,

яким
днями,



забезпечити проведення розрахункiв оплати
з€вначених у даному наказi.

4. Контроль за вIlконанням наказу з€Lлишаю

Щиректор департаме

працi вiдповiдно до змiн

собою.

В.В. Арендарчук



До вiдома керiвника

,щень, роботу з якого перенесено на суботу за рекомендацiею кму,
припадае на перiод вiдпустки (хвороби) прачiвника.

чи виходити на <<вiдпрацювання)), якщо вiдповiдна субота не збiгасться з
перiодом вiдпустки (тимчасовоi непрацездатностi)

так, працiвник повинен вийти на роботу. Ще не квiдпрачювання>, а робота за новим,
змiненим графiком.

працiвники зобов'язанi працювати чесно i сумлiнно, сво€часно i точно виконувати
розпорядження роботодавця, додержувати трудовоi дисциплiни (ст. 139 КЗпП). Невихiд на
роботу в суботу при перенесеннi робочого дня (звiсно, за ).мови свосчасного iнформування
про змiну графiка роботи) може бути визнаний прогулом, невтiшний наслiдок- 

"*о.о -дисциплiнарна вiдповiдальнiсть у порядку, встановленому статтею 149 Кзпп.

порада: аби запобiгти конфлiктам i зменшити кiлькiсть ображених працiвникiв, якi
шукатимугь правди на кадрових та юридичних форумах: чи справдi вони мають
<вiдпрацьОвувати> в суботу (адже <були на лiкарняному, у вiдпустцil..>), докладно
пропишiть цi випадки в наказi про перенесення робочих днiв

отже, працiвники, якi У перенесенi робочi днi перебуватимуть у вiдпустках, мають
працювати з yciMa в робочi суботи. Звiсно, якщо на цi днi не оформлять вiдпустки.

Увага: пояснiть працiвникашt, якi перебуваТимутЬ в оплачуВаних вiдПустках (щорiчнiй,
|и

виграють, оскiльки отримЕlють
зарплату.

якi мають дiтей, тощо), що фiнансово вони HaBiTb
за днi вiдпусток середнiй заробiток, а за робочi суботи -


