|_Щ

ко-цАiвськА с] lJI ь(]ькА PAiIA
суN,{ськоl,о PAtiOH}, CyN{(]bKOi оБ.]rА(]1,I
ВI:ЦДIJI ОСВI'Гl,{, NIОJIОДI 1'А СtlОР'tУ
N,I I,1

нАкАз
с,I\4иколаiвка

22.09.20l,|

ль 83-0i1

ро,lатвердження положення.,
скJ]аду, гIJIану роботи колегi[
вiд,цiлу tlсвi,глtо MOJlo/li ,ra clropl,y
[l

N,lиKo"rlaTBcbKoT ci.llbc:bKtlT

Сумського району

рал1,1

Вi,rгrовi;tно z,lo постанови Кабiне,гу MiHicTplB УкраIни вiд 02.10.200з
JrГС1-5(l9 ..Ilpo :]атвер/1)I(ення 'I'иltовоl,с) IIоло}I(ення про колегiю шлiнiстерства
iнrшого lleHl,pzlJlbHoI,o органу виконавчtli влади i мiсцевоi дерitсавноТ
a.llMiHlcTpaцii" зi змiнам и
:

l.

За'гверлити положен}Iя про колегiю вiллiлу освiти, мо;rодi l-а
сllор,гу I\4иколаТвськtll'сi"ltьськоi ради C\zMcbKcrt.o району (лолаток l)

2,

Заr,вер,ltиi,и скJIад ко"ltеl,ii'вrшtiлу освiт,и. мо.ltодi 1,а cIlopT}
Миксl"цаТвськоi' сiльськоТ ради CyMcь5gшB району (лолат,ок 2)

З. Затвердити план робо,ги ко;rегii вiллiлу освir.и, моltодi та

I\4иколаТвськоi сiльськоi ради Сумськог,о району (лолаток З).

4. KollтptlJlb за виконання]\4 L(ього наказу :]аJIишаю

a.ttulblllr к вiдlti.ll
РtО;lодi,га ctl0l),I,}I
II

W

:за

спор.I.у

собою.

Н.С.N4акшесва

/Iолаток

l

зА],t]Ердl}кЕнс)
наказом вiллiлу освiти.
мо.llодi та спорту
вiд 22.09.20 l 7 }I9 83-ОД

\l

[Iоложення
rtlltl Ko.,lel,iKl вiллi",rу ocBir-ll, мо.ltодi
t l

Ktl-it аТtзс t, KtlT

,I,a

спорту

ci.ltl,cbKoT ралl,r (]\,McbKo1-o райtlну

lJаr,альнi положення

l.

Колегiя при вiддiлi освiти, молодi та спорту Микола[вськот
сiльськоi ради с консультативно-дорадчиl\4 органом i утворюс-гься для
погод)I(еНого вирiшення питань, що налеЖать до компетенцii вlддrлу. та
ДлЯ колектиВногО i вiльногО обговорення найважливiших напрямiв
дiяльностi.

2. У своiй роботl

колегiя керуеться Конституцiею та Законами
Украiни, актами [lрезиденr.а УкраТни, Кабlнету MlHicTpiB УкраТни,
IJOрмат,ивtJо-правовими акт,аN.{и центральних органiв виконавчоТ влади,
розпоряДженнями гOлови облдержалмrнlстрачiТ, t,оJIови Миколаiвськоi
сiльськоi ради, рiшеннями виконавчого koMiTeTy, cecli Миколаiвськот

сiльсько[ ради та цLIм положенням,

з.

Утворення або лlквiдацiя колегiI вiллiлу освiти, молодi та спорту

вi.цбувас,гься за наказом наtlаJlьника вiлдiлу.

Фr,llKlti[ Ko.1el ii

4. Колегiя вiддiлу освiти, молодi та спорту Мlиколаiвськоi' сiльськоi
ради обговоркrс: i приймас рiшення щодо:

-

tIcpcIlcttT,l,lB

i ttайва;tс.llивttttи\ lIаllрЯшлtrз;tiя;ll,}j()С'tl

lзi;t:ti"rlч_

l)ca.tillrrtii .tcp;t.ltBtttli llt1.1ltlиKlt в lа,,tr,зi tlcBi.tIt.

rlсlлir-ики i

спсl1l,i,1,.

пttl.tt1.1i;t<Ittli

-

конlроJlю за лотриl\{анням акгiв ,]аконодавства з питань освiти,
мо"ltодi l,a cIlop,I'y; забезПеliе1-1нЯ закJIалаМи освi.l.И
державilих вимоI'

Щilд19

Змiсту рiвня та обсягу дошкi.llьноi, позашкiльноТ та загальноТ серелньоТ
освiти, незzL.Iежно вiд пiдпорялкування та форм власностi;

- органiзацiТ кадрового i науково-методиtlного

забезпе.lення

освiт,нього процесу;

розробки rrрогнозiв розвитку
- обговорюс прогнози

i

шlepe>rci

закладiв освi,rи;

програми соцiально-економiчного розвитку
ради, визначас шляхи ix

галузi освiти, молодi ],а спорту сiльськоТ
реалlзашlТ.

- р():]гJlяi,(а(] питаннrl tlp() cTarI дотриманtlя cPiHaHcoBoT, бюдя<е,гноi
дисциплiни, збереit(ення ,га використання комунzlJIьного маЙна, здiйснення
внут'рiшнього фiнансового контролю та усунення виявлених неltолiкiв,

-

розробляс пропозичii щодо вдоскончl,.Iення дiяльностi вiллiлу
освiти, мо,llо/ti та спорту. :закладiв освiти сiльськоi ради, що нале)кать до
сфери його управлiння;

- розглядас результати робоr-и вrддlлу освiти, молодi та спорту,
зак;lадiв освiти сiльськоТради, шо нzLче)I(ать ло сфери його управлrння (в
межах компетенцii);

- анzr.,riзу(, стан до,гримання законодавства з питань служби в органах
мiсцевогс) самоврядування, органiзаrriйно-кадровоI робот,и та виконавськоТ
дисtlиплiни;

на

iншi питання, l-tов'язанi з реzuriзацiсю завдань, покладених
вlддiл освiти, молtlдi та спорту, 1]аклади освiти сiльськоi ради, lцо
- розгJlядае

HaJle)(al,b .ло ссРери йогсl управJliння.

5. KpiM Питань) визначених у пунктi 4 цього

полох(ення, колегiя:

- розглядас Питання про вiлповiднiсть займанiй посадi керiвникiв,
зас,гупникiв керiвникiв навчаJIьних заклалiв сlльськот ради, що н€шежать

дс) с(lери управлiгtня вiлдrrlу освiти, та приЙмас рiшення що,,lо
tt()pVllIelttlя t] \,с,rан()rtjlеномy поtr)ялку питаllня Ilpo вiдпсtвiднlсть займанiii
пtlсадi вiлгrовiдних llосалових осiб.
(]K;la;t lctl;reгiT
lIallaJIl)tIиK lli;utr;rv tlсвi,l,и_ Mtl-1ttlJti ,га сll()р,гY
llCl>K()i 1lа,,rи, У разi ,rривri-rtоi Bi.;tcy,t,lrocтi I ()jlL)t]и

б. (),ltl';tKrt,Kclltcl,ittl
N4иксl"llаiвСIlКОТ ClJl

(вiдпустка, квороба, iнrшi приLIини) його обов'язки
колегii' виконус головний спецiалiст вiл.riлу.

з

органiзаrriТ робсlти

7

Дlо склаllу ко-llегii tsходя"гь: гс1.1товний спецiалiст вiллiлу, завiдувач
методиLlноl-,о кабrнет,у вiддiлу, ме,Iодисти, голова KoMiTeTy пРОфСПi.llКИ

гIрацiвникiв освiти

i науки УкраТни Миколаiвськоi

директори навчаLть н их заклалiв, Kepi

8. Кrлькiсний та

вн и

ки

м

персональний

сiльськоТ ради,

етоди чних об' с:днань громали.

склад колегti

визначасться
наtlzuIьникопл вi;utiлу t-tсвir,и. Mcl;lo.,ti l,а спор,гу,га затверджуСться накаЗОМ.

Органiзаttiя роботи

Ko.1rel,iT

9. Основною формою роботи колегiТ с засiдання, що проводиться

вiдповiдно до плану роботи вiллrлу освiти, молодi та спорту МиколаIвськоi

сiльськоТ ради.

l0 !ага,

час, rrлiсце проведення та порядок денний засiдання колегiТ
визначаються головою колеl,ii'.
l

l. Засiдання колегlт вlддiлу освiти,

сiльськоТ ради скликаються
KBapl,aл абсl за поlpеби час,тlttlе.

мо"llодi та спорту lrlи колаiвс bKoi'
начаJIьником вiддiлу не менше l разу на

l2.

Вiлповrдzutьlliс,гь за свосчасну та якiсну lliдготовку матерiалi в
несуть гtl.1tовний спецiалiст, вiллiлу т,а iншi посадовi особи, якi залучаються
до вивчення питань та готують ма,герizt-ли.

l3. Додатковi питання до затвердженого плану

засtдань ко.llегil
,lасiдання
Mo)IiyTb бут,и вклtо.tенl до порялкч денного
колегiТ за рiшенням ii
tlepr,otso1,o
lолови не пitнiше Hilrc за деся,гь днiв ло
засiлання.
14. На розгляд колегii подаються:

l)

проект порядку денного засiдання колегii

з

визначенням

лоповiдача з ко}кного питання;
2) довiдка З питань порядку денного засiдання колегiт з викладенням
сlбгрун,гtlван их виснtl BKt в i ltроllози цi й ;
З ) проскт рiulен ня ко,,rегiТ.
4) список .tленiв колегiТ;

5) список запрошених осiб, якr виявили бажання взяти учасl,ь в
обговореннi питань порядку денного засiдання колегiт, iз :]азначенняпл ix
прiзвищ, iMeH

по батьковi, мiсця робот,и та займаних посад;
6) довiдковl матерiали (розрахунки, статистичнi rvа,герiали, звiти,
дiаграми, т,аблицi, тошlо), якi безпосередньо стооуються порядку денного.
т,а

l5. особи"

вiдгrовiда-гrьнi за гliдг,отовку та подання ма,герiалrв на
колегiТ, налак)ть шла,герiали в Ilаперовому ,га в електронному

засiдання
вилi секретарю ко.ltегii не пiзнiше Hi>tt :]а clM днiв до ЧеРГОВОГО
засi/tання. CeKpeтap к()легiТ контроllюс: свосчаснiсть подання N,,{атерiалiв,
перевiряс гIравильнiст,ь

Тх

о(lормлення.

l6. особи, вiдповiда.пьнi за пiдготовку питань, що

роЗгJlядаЮтЬся

на засiданнi колегiТ, узгодх(ують та координують роботу iнших посадових
осiб, :]алучених до пiдt от,tlвки необхiлних N,Iатерrалiв.
l

I tl

llяr,,tо

к l l l)oBe;lel l tlя,ltrci,,la

Il It

rl Ko",tel,iT

l8, Засiдання

коJ]егiТ llрово/]иться у разi, коли у ньому берчть участь
не менluе Hiirt двi третини загальноТ кiлькос,тi членiв колегiТ.

l9. Члени колегiТ беруть участь у засiланнях колегiТ особисто.
япщо tIлен колегiт не може бути присутнiм на засiданнi, BiH мас право
гlопередньо подати головi колегiТ вiдповiднi пропозиulТ у письrvовiй формr.

20.

11оря:rок ,ценний засiданtlя
чJlенами колег,ii luJlяхом гоJlOсування.

r рiшення колегli

затверджуються

2l. Члени колегii" якi

берут,ь участь у Тi засiланнl" ресструtоться.
Особи":]апрошенi на засiдання колегiТ для розгляду окремих питань,
]\{ожуl,ь бути присутнiми пiд tlac розгляду iнших питань лиLuе з дозволу

голови колегii.

22. Члени коltегiТ i особи, запрошенi д-llя участi у розглядi окремих
питань, беруть участь в Тх обr,овореннi, вносять пропозиt_tiТ, дають
необхiднi пояснення.

23, Головуючий на засiданнi колегiТ мохtе прийняти рiшення

IIро

закрити й роз1,1tял питань поряJtку /lенF|ого.
IIiд час :]акритих ,засiдаltь ко"ltегii (закриr,оr,о обговорення окреN4их

пи,гань) пiltготовка MaTepia.lliB, о(lормлення рiшень,
здiйснюеться вtдгtовiдно до законодавства,

24, Рiшення колегiТ приймаються

з

що

приймаються,

кожного питання порядку

денного вiltкри,rим голосуванням бiльrшiстю голосiв присутнiх на засiданнi
членiв колегii.
За рiшенням iоловуючого може застосовуватися процедура тасмного
голосування.

,щумка вiдсутнього члена колегir'з питань гlорядку ден ного :]асlдання,
подана
письмовiй формi, розt..лядасться
засiданнi колеl.ir' i
враховусться пiд час голосчвання.

У

]

на

25. Голова колегii гtриймас рiшення щодо присутностi в
залi пiд час
засiдання колегii Продставникiв засобiв масовот iнсРорплашiТ
та прtlведеtl ня
KiHo-, вiдео-, сротозйомки i звукозапису.

26, lliсля :засiдання кtlлегii вiдповiдальний за пiдготовку питань

доOпрацЬоt]vС tlрот,ягоМ десяти llHiB (якщо головою ко"гrегiТ
не встановлен()

iншиЙ строк) проек' рiшення колегii'

з урахуванням заувансень i
пропозицiй' висловлених Пiд .1зg обговорення питань
порядку денного,
погоджус iз .tленами колегii l подас на
розгляд голови колегii.
27, Рiшення колегiI мо)куть бути реалiзованi tllляхом видання
вiдповiдного наказу вiддiлу освiти, -ronoii та спорту
Миколаiвськоi.

сiльськоi ради.
рiшення колегii з t]роцедурних i контрольних питань
вносяться до
протоколу засiдання (без видання наказу).

28, Рirлення колегii оdiормляються протоколами, якi пiдписчються

гоJlовуюtiи]\{ на засiданнi т,а ceкpeTapeN.t колегii..

29, Рiшення ко.ltегii доводяться до членiв колегii, керiвникiв
закладiв
освiти, що належать до ссрери
управлiння вiддiлу ocBii", п.оподi та спорту
МиколаТвськоi сiльськоi ради, а також керiвникiв
iнших гliдприсмс'в,
,уст,анов
та органlзацiй незаJIежно вiд форми власностi в частинi,
що i.x
стосчсться.

30 Матерiали засiдань колегii зберiгаються вiддiлi освiти,
у
та спорту Миколаiвськоi
сiльськоi ради.

молодi

Кон,троль за виконанням
рiшень колегiТ

40,

Кtrнтрtlль

за

виконанням piLueHb колегii' поклада€ться

гоJlов1,1оI,о cгtettiаJtic га вi.,tлilt}, ocBi
lи.
l\{еl'оДиLiного кабiнету вiддiлу, Методистiв

молодi

та спорту,

на
Завlду93,13

згiдно з розподiлом обов,язкiв.

4l , Колегiя розглядас на cBoix засiданнях стан
виконання прийнятих
нею рiшень.
[-lачаllьник вrддlл
молодi l,a спорту

б$iщm
H.C',MaKrr]ecBa

Додаток

2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом вiллiлу освiти,
молодi та спорту
вiд22.09.20l7 Jф 83-ОД

Склад
колегii вiллiлу освiти районноТ державноТ адмiнiстрашiТ

голова колеzit
N4акшесва Наталiя СергiТвна
зас ttt:., tt н ttk tолов tt колеz
I li Kil,cH Kt.l (); lella Riт iul li'BHa

ii

головний спецlчlJllст вlддlлу освlти,
шлолодi та спорту МиколаТвськоТ
cl.tlbcbKoT

секоеmар колеtii
['срашtенко Марина [ Ierpr вна
Ll. IF.I

ltl

KO.IIl,]I,Il
!еменков /]енис [3i кторович

В"д. А,r-*;;б;r*aаплр

iu

н

методист методичного кабiнету
а

Крамаренко А-llла IBaHiBHa
Il] макова

олена Леонiдiвна

(за

узгодженням)
лиректор I\4иколаТвського навчальновиховного комплексу (за узголiкенням )
директор Лiкарського навчапьновиховного комплексу (за узгод}кенняф
директор СеверинiвськоТ загально-

ocBiTHboi школи

у:i|одх!ецц]щ)

I-II ступенiв

(за

_

Комунальний дошкiльний навчальний
заклад кВеселка> с. Северинiвка (за

Бiлаil t{аrturiя lваiгllв,,а

O:li йник Л кlбов N4ихайлiвна

J?I9щýццдФ

голова

KoMiTeTy

профспi"llки

прашiвникiв освiти i науки Украiни
МиколаТвськоТ сiльськоi ради (за

узгодженням)

t_
Гlачальник вiллrлу
молодt,Iа спорту

рiцц*___

lзавiлувач ]\,lетодичного кабiнету вi:rлiлу
освiти, молодi та спорту МиколаIвськоТ
сiльськоI ради (за узголженням)

#щm
H.C,MlaKLltect]a

