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Щодо тривалості щорічної основної відпустки 
вихователів закладів дошкільної освіти у 2020 році

Враховуючи численні звернення щодо тривалості щорічної основної 
відпустки вихователям закладів дошкільної освіти у 2020 році за період роботи з 
2019 по 2020 роки, Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки 
працівників освіти і науки України повідомляють.

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 
календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, 
навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, 
педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 346.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 694, яка набрала 
чинності з 1 січня 2020 року, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів 
України від 14.04.1997 № 346, зокрема щодо збільшення тривалості щорічної 
основної відпустки деяким категоріям педагогічних працівників.

Відповідно до зазначених змін з 1 січня 2020 року тривалість щорічної 
основної відпустки вихователів закладів дошкільної освіти, незалежно від груп 
дітей, з якими вони працюють, зокрема й загального розвитку, становить 56 
календарних днів.

Отже, у 2020 році вихователям закладів дошкільної освіти за період роботи 
з 2019 по 2020 роки надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 
календарних днів без дотримання пропорційності відпрацьованому робочому 
часу.

Зазначеним працівникам, які за такий же період роботи отримали відпустку 
повної тривалості у 2019 році, додаткові дні відпустки у 2020 році не надаються.



Одночасно слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 
10.07.2019 № 694 також збільшено до 42 календарних днів тривалість щорічної 
основної відпустки вихователям закладів вищої та післядипломної освіти, зокрема 
тим, хто працює в гуртожитках, та до 56 календарних днів -  вихователям 
інтернатів при школах, інструкторам з фізкультури, керівникам гуртків студій, 
секцій, інших форм гурткової роботи, асистентам вихователів закладів загальної 
середньої освіти.
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