
ую
лаIвськоl/-uu,/^о а'

\оl

=YI.:. эl

року

посАдовА Iнструкцtя
начальника вlддlлу освlти, молодl та спорту

Миколаiвськоi сiльськоi рали

I. Загальнi положення

1.1 . НаЧальник вiддiлу освiти, молодi та спорту Миколаiвськоi
СiЛЬСькОi Ради у своiй роботi керуеться Конститучiсю Украiни, Законами
Украiни кПро ocBiTy>, uПро загаJIьну середню ocBiTy>, кПро дошкiльну
ocBiTy>, uПро охорону дитинства>, кПро мови)), кПро охорону працi>, кПро
дорожнtй рух)), uПро пожежну безпеку> та iH,, Указами Президента УкраТни
i Кабiнету MiHicTpiB Украiни, рiшеннями Урялу УкраIни, наказами та
iншимИ норматиВно-правовими документами MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни, flепартаменту науки i освiти СумськоТ одА, розпорядженнями i

дорученнями голови Миколаiвськоi сiльськоi ради, а також Положенням про
вiддiл освiти' молодi та спорту Миколаiвськоi сiльськоi ради та цiсю
посадовою iнструкцiею.

|.2. Начальник вiддiлу освiти, молодi та спорту признача€ться на
посаду та звiльня€ться з посади головою Миколаiвськот сiльськоi ради.

1.3, НаЧаЛЬНик вiддiлу освiти, молодi та спорту здiйснюс керiвництво
роботою навччlJIьних закладiв громади, що нilJIежать ло сфери управлiння
органiв мiсцевого самоврядування.

1 .4. На посадУ начальника вiддiлУ освiти, молодi та спорту
райдержадмiнiстрачiТ призначасться особа, яка мас виЩу педагогiчну ocBiTy i
стаж педагогiчноi роботи не менш як 3 роки.

1.5. Начальник вiддiлу освiти, молодi та спорту безпосередньо
пiдпорядкову€ться головi Миколаiвськоi сiльськот Ради та директору
flепартаменту науки i освiти СумськоI ОДА

Начальник вiддiлу освiти повинен знати:
- Конститучiю Украiни; Закони Украiни кПро державну службу>,

<про службу в органах мiсцевого самоврядування)), кпро запобiгання
корупцii>, <ПрО захисТ персонаJIьниХ даних)), норматиВнi документи, що
стосуються служби в органах мiсцевого самоврядування;

- укази та розпорядження Президента Украiни, постанови BepxoBHoi
ради Украiни, постанови та розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни, iншi
норматиВно-правОвi акти, що регуЛюють розвиток освiти;

- практику застосування чинного законодавства;

В. Самотой



- основи державIrоI,о управлiння, екоIIомiки
персон;rлом;

- основи права, полiтологii'та ринку прачi;

.u.oO",

управлiння

- (lорми та методи роботи iз засобами Maco.oi iнформацii;
правила дiлового етикету;
правила та норми охорони гrраui та протипох(ежного захисту;
ocHoBHi принциПи роботи на комп'ют.ерi та вiдповiднi програмнi

во.llодiти державЕою мовою,

II. Права та обов'язки

2. Начальник вiддiлу освiт.и, молодi та спорту:
2. 1. Здiйсню€ керiвництво l{iяльнiстю вiддiлом,

покJrадених rrа вiддiл завдань.
забезпечус виконання

2.2. Розподiляс обов'язки MitK працiвниками, очолюе та контролюе ix
роботу.

2,З. Визначас ступiнь вiдповiдальност:i головI{их спецiалiстiв вiллiлу
освiти, молодi та спортУ, працiвНикiв йогО струк],урних пiдроздiлiв.

2.4 Затвердхryс структуру та штаl,ний розпис вiддiлу осui,ги, молодi таспорту, положення про cTpyKTypHi пiдроздiли, посадовi iHcTpyKrlii
працiвникiв вiддiлу сlсвiти, молодi та спорту.

2.5. Несе персонrLльну вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати
дiяльностi вiддiлу' сприяе створенню н€lJIежних умов прашi У вiддiлi.2.6. Затверджус посадовi iнструкцii npu,liun"niu структурного
гliдроздiлу та розподiляс обов'язки мiж ними,

2,7. Планус роботу структурного пiлрозлiлу.
2.8. Вносить пропозиrlii щодо розt]итку

2,I1. Вiдповiдае за виконання покладених на вiддiл завданъ з реалiзацilдержавноi полiтики у оферi освiти, молодi, фlзичгrоi культури та спорту.
2,12, Може входити до складу виконавt,о.о *orir.ry.inoabKoI ради.2,13, Вносить пропозицii щодо розгляду на засiданнях cecii,виконавчого KoMiTeTy сiльськоi ради питань, що належать до компетенцii

вiддiлу, та розробляс проекти вiдповiдних рiшеrrь,2.14. Може брztти yttac].b у засiданнях органiв мiсцевого
самоврядування.

2.15. Представляе iнтереси вiддiлу у взасмовiдносинах з iншимиструктурними пiдроздiлапlи сiльськот ради, пiдприсмствами, установами таорганiзацiями - за доРученням керiвrrицтва сiльськоi ради.2,16, Видас у межах своiх пов}Iоважень накази, органiзовуе контроль заiх виконанням (накази нормативно-lrравового характеру, якi зачiпають права,

галузi на засiдання cecii,
виконкому сlльськоТ ради.

2.9. [Jживас заходiв щодо
ефективностi робот.и вiддiлу.

2.10. Звiтуе
сiльськоi ради про
планiв роботи.

удосконалення органiзашii та пiдвищення

перед головою, виконавчим KoMiTeToM, депутатами
виконання покладених на вiддiл завданъ та затверджених
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свободи i законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдомчий характер,

пiдлягають державнiй ресстрацii в органах юстичii).
2.|,7 . Подас на затвердження головi сiльськоi Ради проекти коштOрису

та штатного розпису вiддiлу в межах визначеноi граничноi, чисельностi та

онду оплати праui його працiвникiв.
2.18. Розпоряджасться коштами у межах кошторису вiддillу.
2.|9. Здiйснюс лобiр кадрiв.
2.20. Органiзовус роботу з пiдвиlцення рiвня

компетентностi працiвникiв вiддiлу.
професiйноi

2.2l. Подас головi сiльськоi ради пропозицiТ rцодо: призначення на

посаду та звiльнення з посади у порядку, передбаченому ЗаконОДаВСТВОМ ПРО

службу в органах мiсцевого 0амоврядування, службових осiб мiСЦеВОГО

самоврядування вiддiлу, присво€ння iм вiдповiдних рангiв, Тх ЗаохоЧеНня та

притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi.
2.22. Приймас на роботу та звiльняс :} роботи у порядку, передбаЧеНОМУ

законодавством про працю, праuiвникiв вiддiлу, якi не с слУжбОВиМИ

особаrtи органiв плiсцевого самоврядування, приймае рiшення щодо iх
заохоt]ення та притягнення до дисциплiнарrrоi вiдповiдальностi.

2.2З. Проволи,гь особистий прийом громадян з питань, що належать до
пtlвнов?z\ен ь вi.rriлу.

2.2.1, Забезпечl,с дотримання праr-liвниками вiллiлrу правил
внr,трiшнього тр},дового розпорядку та виконавськоi дисциплiни.

2.25. Забезпечуе ts мея(ах cBoix повноважень збере>lсення у вiддiлi
iнфорiиачii з обмеженим доступом.

2.26. Здiйснюс iншi повноваження, tsизначенi законодавством.
2,2] , Прелставляс iнтереси сiльськоi ради в галузi освiти у вiдносинах

з юридичними та фiзичнипти особами,
2,28, Затвердх<уе положення про пiдроздiли вiддiлу, функцiональнi

обов'язки його праuiвникiв.
2.29. Затвердлсус логовори про спiвробiтництво, взасмовiдносини з

навчаJIьними закJlадами, науковими установами зарубiжних KpaiH,
мiхснародними органiзацiями, фондами тощо,

2.30. Признача€ на посаду i звiльня€ з посади працiвникiв вiддiлу,
керiвникiв навIIzlJIьних заклалiв та установ освiти комунальноI форми
власностi.

2.31 . Забезпечус узагаJIьнення соцiально-економiчноi iнформачii з

питань, що нzlлежать до компетенцii вiддiлу.
2.З2. Органiзовус вiдповiдно ло функцiональних завдань, покладених

на вiддiл розробку проектiв програм (розлiлiв програм), аналiтичних
матерiалiв, балансових розрахункiв, планових показникiв, комплексних
заходiв, пропозицiй, прогнозiв розвитку територii тощо.

2.3З. Готуе пропозицiТ, спрямованi на поглиблення економi.tних

реформ з питань, що нztлежать до дiяльностi вiддiлу.
2.34. Регулюе роботу вiддiлу щодо його ефективноi взасмодii з iншими

пiдрозлiлами, сумiхtними сферами, науковими органiзачiями, провiдними
експертами з питань, що стосуються дiяльностi вiддiлу.

2.З5. Контролюс у межах свосТ компетенцit, дотримання чинного
законодавства, рiшень сiльськоi ради, виконавчогtl KoMiT,eTy) спрямованих на



розвиток вiltповiдних сфер економiки tla данiй територii, аналiз стану та
ВнесеНня ПроПоЗицiй щодо УсУНеННя I{егатиtsних та uuпрiпrraпня lrозитивних,генденцiй.

2,з6, Спiвпрацюс з рiзrrими органами виконавчоi влади,
мiсцевого самоврядуванIrя при виконаннi покладених на вiддiл
керуючись чинним законодавством.

2,з7, ОрганiзОву€, регУлю€ та контролЮс сво€.таСний т,а якiсний розглядпрацiвнИкамИ зверненЬ вiД оргаrriв влади, громадських об'сднань,
пiдприемств, установ,га органiзаrliй, громадян з напряму дiяльностi вiддiлу, атакож готуе за ними проекти вiдr,lовiдних рiшень.

2,38, Забезпе,rуе захист державноi тасмницi у напрямках дiяльностiвiддiлу освiти, молодi та спорту.
2.З9. Забезпечуе роботу з ведення дlловодства у вiддiлi освiти, молодi

та спорту.
2,40. Контролю€ стан

та спорту.
виконавЧоi дисциплiни в вiддiлi освiти, молодi

2,4l. Предсrаuляс сiльську раду в iнших управлlнськихпитань, що нzLлежать до його компетенцi[.
сч)уктурах з

2.42. ЗалуrаС фахiвцiВ iншиХ пiдроздiЛiв пiдприсмств та органiзацiй для
розгляду питань, що нчlJIежать до його компетеrlцii.

2,4з, Не допускаС розголоШення у буль-який спосiб персонzlJIьних
даних, якi стали вiдомi у зR'язку з виконанням гIосадових обов'язкiв.

2,44, Здiйснюс перевilэки. стану дотримання Конституцii, Украiни,
aKTiB :]аконодавства Украiни гlрацiвнипuш uйдiпу освiти, молодi 1.а спортута керiвниками навчаJтьних закладiв.

2,45. У встановленому порядку запиту€ i отримуе вiд закладiв освiтинеобхiднi статисти.Iнi та onapur"o"i данl, iнформачii., звiти :] питань,вiднесених до компетенцii вiдлiлу
2,46, Забезпе,rуе дiлове лис'уванFrя з органами виконавчоi' вJIади,пiдприсмствами, устаrIовами та органlзацiями з питань, Що стосуються

дiяльностi вiддiлу освiти, молодi "r.u Ъпор..у.'
2,47, За ДОРУЧеННЯМ КеРiвllицruu .iпu.ъкоl' ради, flепартаменту наукиi освiти обласноi державноI адмiнiстрашii може брати участь у нарадах,перевiрках дiяльllостi вiддiлiв ocBiT", *оrr,rдi та спорту iнших сiльських таселищних рад, районiв з питань, вiднесених до компетенцii вiддiлу.2,48, На перlол вiдсутностi начальника вiддiлу освiт.и, молодi таспорту обов'язки нztччlJlьника Rиконуе головний спецiалiст вiддiлу.

III, Вiдповiдальнiсть

начальник вiддiлу освiти, молодi та спорту несе вiдповiдальнiстьзгiдно з Llинним законодавством за:
4,1, PiBeHb реалiзацii tlcBi,Hix програм, заходiв, управлiнських рiшеньзгiдно вимог чинного законодавс.гва.
4.2. /[исципЛlнарнУ вiдrrовiдальнiс,гь, t}изначену трудоRимзаконодавством.
4.3. Неякiсне або несвосчасне викOнання посадових завдань таобов'язкiв, бездiя.llьt'iсr'ь або невикорис.гання наданих йому прав,

органiв
завдань,



. 4.4. ПоруШеннЯ Зага_гlьнИх правиЛ поведiнки службових осiб органiв
мlсцевого сам оврялування.

IV. Взаемовiдносини

начальник вiддiлу освiти, молодi ,га спорту tlри виконаннi cBoix
службових обов'язкiв взасмодiс з органами, органами мiсцевого
самовряДування, виконавЧоi влади, закладами, установами т.а органiзацiями.
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