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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
головного спецiалiста вiддiлу освiти, молодi

МиколаiЬськоi сiльськоi рад"

I. Загальнi положення

та спорту

1,1' Головний спецiалiст' У своrй роботi керусться КонституцiсюУкраiни, ЗаконамИ УкраiнИ uПрО освi,гу>, iПрО .u.йiпУ серелнк) ocBiTy>,кПро лошкiльну ocBiTy>, uПро о*ороrу дитинс,гва)), uПро мови)), кПрirохоронУ праui>' кПро лороlкнiй_. рух), кПро пожежнУ безпеку> та iH.,УКаЗаМИ ПРеЗИДеНТа Украiни iКабiнету MiHicipiB украiни, рiшеннями урядtуукраiни, наказами та iншими нормативно-правовими документамиMiHicTepcTBa освiти i науки УкраIнЙ, !епартамеtIту науки i освiти,управлiння молодi та спор'у cyMcbkoi обласно[ дерх(авноi адмiнiс,грацii,
розпорядженнями i дорученнями голови Мико;lаiвъькоi сiльськоi Ь.о",нормативними актами cecii, виконавчого koMiTeT,y Миколаiвськоi сiльськоi
р?ди, а також Положенням про вiддiл освi,ги, *оrrодi та спорту Миколаiвськоiсiльськоi ради та цiею посадовою iнструкцi.Ь

1,2, Головний спецiатllст вiддiлуосвirи, молодi та спорту призначастьсяна посаду та звiльняються з посади начальником вiдлiлу освiти, молодi таспорту за результатами конкурсу та рекомендацiсю l.oriou" Миколаiвськоi'сiльськоi ради.
1,з, Головний сrrецiалiст вiддiлу освiти, молодi та спорту здiйснюсконтролЬ за органiзацiею роботи загаJIьноосвiтнiх, дошкiльних закладiвсiльськоi РilДи, а також гурткiв позашкiлъних навч;lJIьних закладiв.
1.4. На посаду головного спецizlлiста вiддiлу освir,r, **ooi та спортулризначасться особа, яка мас 9"щу ocBiTy вiдповiдного професiйногоспрямування, освiтньо-квалiфiкацiйним piuHeM магiстра, спецiалiста, стаж

РОбОТИ На ДеРжавнiй службi, службi u ор.анах мiсцево.Ь .urоврядування або.Tu'K педагогiчноi роботи не менше l року 1np" п.й;;й. "
1.5. Головний спецizuriст uiолпу освiти, молодi та спортубезпосередньо lтiдпорядкову€ться начальнику вiддiлу освiти, молодi ,га

спорту Миколаiвсько[ ci.ltbcbKol ради.
головний спецiалiст вiддiлу кlсвiти, молодi l,a спорту повинен знаги:- КонститУЦiю Украiни; Закони Украiни *Прп-йрп.uuпу слух<бу>, <<l1poслужбУ в органаХ мiсцевоГо самовРЯДування>, Kllpo за.,обiганЙ корупцii>,кПро захист персон,lJIьних даних), нормативнi документи, що с'осуютьсяслужби в органах мiсцевого самоврядування;- укази та розпорядх(ення Президента Украiни, постанови Верховно[I'ад" Укра[ни, постанови та розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни, iншi



нормативно-правовi акти, що регулюють розвиток освiти, молодi,
фiзкультури та спорту;

- пракТику застОсуваннЯ tIинного законодавства;
- основи державного управлiння, економiки, cPiHaHciB та права;- iнструкltiю з дiловодства;
- правила дiлового етикету;
- правила та норми охорони прашi та протиtlожежного захисту;- ocHoBHi принципи роботи на комп'rотерi l,а вiдповiднi ,,рограмнi

засоби;
- дiлову моRу;
- володiти державною мовою.

II. fIрава та обов'язки

2. Головний спецiалiс,г вiддiлу освiти, молодi та спорту:
2.1. Органiзовус розробку проектiв, програм.
2.2. Здjйсню€ ана_гIiз стану та тенденцiй розвитку освiти на територii

сi.гrьськоi ради.
2.3. Ана-тliзус i узагальнlое вiдомостi щодо MepetKi закладiв освiти, надае

пропозицii щодо ii сlптимiзацii .га 
розвитку.

2,4. ГIланус роботу вiллiлу освiти, молодi та crropTy.
2,5, Здiйснюс контролЬ за виконанням навч;Ulьних та рi.lних планiв

закладiв освiти.
2.6. Органiзовуе iнклюзивне, iндивiдуаrrьне навчання та навчанl{я

хворих дiтей вдома.
2.,7. Здiйсrrюс контроль за попередженням 

'равматизму y.lHiB,
дошкiльнят, здiйснюе облiк випадкiв,рuurur"зму серед дrтей.2,8 Здiйснюс контроль з.t пiдготовкою та проведенням державноiпiдсумковоi атестацii.

2.9. Здiйснюс контроль щодо звiльнення учнiв вiд ат.естацii.
2 l0. Злiйснюс контроль за працевлаштуванням випускникiв 9 та l1

класiв,
2,|l, Здiйснrос контроль за виконzlнням ст. З5 Закону Украiни ,<Про

ocBiTy> щодо охоплення дiтей шкiльного BiKy рiзними форrа*" навчання(денна, iндивiдуальна, екстерна.г, заочFIа r*опu).
2,12, Готус та подас лержавнi с,гатистичнi зuirи: З}-IЗ-l, зв-I, 76-рвк,77_рвк, д-5, д_6, д-7, д-8, l_зсо.
2. l 3. Виконуе розпорядження та дорrrення голови Миколатвськоi,

сiльськоi РOди, рiшень сесii, виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради, накази
!епартамен,Iу науки l освiти вiдповiдно до своiх посадових обов'язкiв.

2,I4, Готуе iнформаuiйно-аllалiтичнi матерiа-гrи, пов'язанi з роботою вмежах посадових обов'язкiв.
2.15. Формуе замовлення на виготовлення

випускникiв закладiв освiти.
документiв про ocBiTy лля

2,16, Веде облiк видачi документ,,iв 'ро освi,гу, нагородх(ення yrHiBпохвальними листами ,га грамотами, золотими та срiбними медilлями,перевiряс правильнiсть ix о(lормлеrтня.



2.|,7, Веде книгу протоколiв Hapalt керiвникiв заг;tльноосвiгнiх
навччLпьних закладiв.

2.18. Органiзовуе та здiйснюс кон.гроль за введенням допрофiльного та
профiльного навчання.

2,|9 . ПроволитЬ а,гест,ацiЮ, вивчаС, аналiзус, узагальнюс роботу
заг;шьноосвiтнiх, дошкiльних навчаJтьних зак.цадiв.

2.20. Виконуе iншi обОR'язкИ та доруЧення начальника вiддiлу освiти,
молодi та спорту.

2.2|. Здiйснюе контроль за органiзацiею медичного обсlrуговування у
закладах освiти.

2.22. Здiйснюе органiзацiйнi заходи з пiдвезення y.lHiB та вчителiв.
2.2З. ЗДiйСНЮе контроль за органiзацiс гарячого харчування у закладах

освiти райоt"tу, дотримання вимог сан iT,apttot,o закоFIодаRства.
2,24. Кон,гролtюе пiдготовку Ilавчальних закладiв до нового

навчального року) зокрема до роботи в осiнньо-зимовий перiод.
2.25, Контролюе використання дерх(ав[rоi, символiки в закладах освiти.
2.26. Здiйсrrюе контроль за органiзацiсю роботи з праRоRоi освiти та

виховноi роботи в :]акладах освiти.
2.27, Здiйснюс контроJIь за профiлакт,икою злочинностi та

бездоглядностi серед учнiв заг€ulьноосвiтнiх навчаJIьних закладiв.
2.28. ЗдiйснюС контролЬ за органiзацiсЮ оздоровлення учнiв

заг;шIьноосвiтнiх навLIаJIьних закладiв.
2.29. Здiйснюс роботу щодо

алкоголiзму, HapKoMaHii в молодiжному сереловищi.
2.з0. КоординуС В межаХ своТХ повноважень здiйонення заходiв,

спрямованих на органiзацirо озлоровле}lня, Вiдп6,-1цllку та дозвiлля дiтей i
молодi, самосr,iйно виконус вiдповiднi програми, сприяс збереженню та
розвитку Mepexti таборiв вiдпо.tинку з денним перебуRанням.

2.з|. Здiйснюс оргагтiзацiйно-меr:одичне керiвницт:во i коорлинацiю
роботи у межах свост компетенцii з оздоровлення, змiстовного вiдпочинку,
дозвiлля, трудового i патрiотичного tsиховання дiтей та молодi.

2.з2. Створюс наtежнi умови лля есРективного оздоровлення дiтей та
молодi,

2.3з. Здiйснюс координаuirо дiяльностi i контро.гtь за органiзацiсю
виiзду груп дiтей на вiдпочинок та оздоровлення.

2.з4. Здiйснюе заходи, спрямованi на пропагування сiмейних
цiнностей, пiдвищення рiвня правовоТ обiзнаноо.гi батькiв i дiтей,
забезпе.Iення соцiального i правового захисту сiмей,

2.з5. Надае в межах cBoix повноважень багатодiтним сiм'ям та сiм'ям,
що опинилися у складних жи,гг€вих обставинах, пiдприсмствам, установам та
органiзацiям, об'сднанням громадян та окремим громадянам методичну
допомогУ з питань запобiгання насильству в ciM'i.

2.з6, Вхсивас в межах cBoix повноважень заходiв до утвердження
здорового способу життя У дитяtIому та молодiл<ному середовищi, проводить
iнформацiйно-просвiтницьку роботу щодо проr:илli поширенню соцiально
небезпечних хвороб серед дiтей i молодi.

2.3,7 . Сприяе залrIенню коштiв пiдrrриемств, установ та органiзацiй дп,
соцiальноi пiлтримки ciM'i, дiтей та молодi,

про(liлактики тютюнопалlння,



2.З8. Здiйснюс тарифiкацiю педагогiчних працiвникiв.
2.З9, ПРОВОДИТЬ спiвбесiду . *.pi"n"r" к?драми закладiв освiти зпитань управл i нсько[ дiяльностi.
2.40. Готус матерiали на колегiю вiллiлу освiти, молодi та спорту,засiдання cecii, викоI{авttого KoMiT.eTy сiль.uй puo".
2,41, Не допуска€ роз.оJIошIення у буль-який спосiб персональнихДаНИХ, ЯКi СТаЛИ ВiДОМi У Зв'я:]ку з виконанням посадових обов'язкiв.2.42. У встановленомУ порядку запитуе i отримУс вiд закладiв освiтинеобхiднi статистичнi та оперативнi дuпi, i*,форrашii, luir, з питань,ВiДНеСених до компетенцji вiддiлу;
2,4з, Вносить пропозицii щодо вдосконалення роботи вiддlllу освiти,молодi та спорl.у.
2,44, Здiйснюе розгляд Зtsернень громадян з питань вiдповiдно допосадових обов'язкiв.
2,45 , Виконус обов'язки начаJtьника вiддiлу освiти, молодi та спорту наперiол його вiдсутllостi.

III. Вiдповiдальнiсть

головний Спетtiалiст вiддiлу освiти, молодi та спорту несевiдповiдальнiсть згiднсl з чинним законодавством за:
4,1, PiBeHb реалiзацii ocBiTHi" npo.|ar, .u"од;в, управлiнських рiшеньзгiдно вимог lIинного законодавства.4,2, fiисциплiнарну вiдповiдальнiсть, визначену трудовимзаконодавством,
4.3 Неякiсне або несвоечасне виконання посадових обов'язкiв,бездiяльнiсть або невикористання Наданих йому прав.

-_jл___ 
4,4, ПорУшення Загальних правил поведiнки слуrкбовоi особи органiвмlсцевого самоврядуванFIя.

IV. Взасмtlвiдносини

головний сrrецiалiст вiллiлу сlсвiти, молодi та спорту при виконаннicBoix службових обов'язкiв взаемодiс з op.unu*" ,iсцеuо.о Ъurоuрядування,органами виконавчоi влади, закладами, устаflовами та органiзацiями.
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