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ПОСАДОВА IНСТРУКЦIЯ
головного спецiалiста вiддiлу освiти, молодi та спорту

Миколаi'вськоТ сiльськоТ рали

I. Загальнi положення
1.1.Головний спецiалiст у своТй роботi керу€ться Конституцiею

УкраТни, Законами Украiни пПро слух<бу в органах мiсцевого

самоврядування), кПро запобiгання корупшiТ>, uПро ocBiTy>, uПро повну

загаJIьну середню ocBiTy>, uПро лошкiльну ocBiTy>, кПро охорону

дитинства)), кПро забезпечення функшiонування украiнськоi мОВи Як

державноi>, кПро охорону прачi>, uПро лорохснiй рух), накаЗ МВС УкРаТни

<Про затвердження Правил пожежноi безпеки в УкраIнi> та iH., УкаЗамИ
Президента УкраIни i Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, рiшеннями Урялу
Украiни, постановами ВерховноТ Ради УкраТни, наказами та tншим и

нормативно_правовими документами MlHicTepcTBa освiти i науки УкраТни,

flепартаменту оовiти i науки СумськоТ обласноТ державноТ адмiнiстраrtii,

рiшеннями ceciT сiльськоi ради, рiшеннями виконавчого комlт,е],Y,

розпорядженнями голови МиколаТвськоТ сiльськоТ ради, поло)l(енням прО

вiддiл освiти, молодi i спорту Миколаiвськот сiльськот рали, цiсю поOадовок)

iнструкчiею.
1.2.Головний спецiалiст вiллiлу освiти, молодi та спорту приЗначаСТьСЯ

на посаду начаJIьником вiддiлу освiти, молодi та спорту за результатами
конкурсу та рекомендацiсю голови МиколаТвськоТ сiльськоi ради.

1.3. Головний спецiалiст вiллiлу освiти, молодi та спорту забезпечус

ефективне виконання напрямiв роботи вiллiлу щодо реалiЗаrriТ леР>кавнОi'

полiтики в сферi освiти, молодi та спорту у межах своТх повновa>кень.

Монiторить роботу закJrадiв освiти з питань дотримання ЗаконодаВСТВа у
ccPepi освiти.

1.4 На посаду головного спецlаJIlста вlдд!лу освlти, молод| та спорту
призначасться особа, яка мас вищу ocBiTy вiдповiднсlго просРесrйного

спрямування, освiтньо-квалiфiкацiйного рrвня магiстра, спецiалlсr'а, сl'а)к

роботи на державнiй слух<бi, службi в органах мiсцевого самоврядування абО

стаж педагогiчноТ роботи не менше 3 poKiB,

1.5.Головний спеt_liапiст вiллiлу освiти, молодi l^a спор,г\,

пiдпорялковусться нача1ьнику вrддrлу освi,ги, tvолсчtt

I\4иколаiвськоТ сiл ьськоi ради.
1.6.Головний спецiалrст вiддiлу освlти, молодi та спорту,

безпосере/l}lьо
]'а СIlОР'Гr-

t] oB!t tleI l .]lltl],11,



правила та норми охорони працl та протипо)кежного захисту.
ooHoBHi принципи роботи на комп'ютерi та вiдповiлнl програмнi

II. Завдання та обов'я,lк1,1
Головний спецiалiст вiддiлу освiти, пtололi та спорту:
2.1. Планус роботу вlллiлу освiти" плолодi та спор,rч МIико.,tаitзськоi'

сiльськоТ ради (рrчний план, поь,tiся.tне, rloKt]apl,ajlblle lU]а}lvl]аll}Iя. ll,Iitll
колегiй вlллlлу освiти, мололi та спорту, складання доповi:rноi :]alltlcK}l Itptl ix
виконання).

2.2 Здiйснrос контроль за виконанням нормативних докyпlентiв,
2.З , Здiйснюс контроль за виконанняN,l рiшен ь i розпоря/])I(еtl ь,

ведення контрольних справ вiддiлу, ведення доку1\{еtl,гацll' коN,IгlJlскс}l l.ix

перевiрок закладi в освiти, нарад Kepi вttикiв, теплатиIl Ilих rrеревiрtlк.
2.4. Вивчас та аналiзус дtяльнiсть закладiв lага-тlьноt cepc,ltlLt)i Ia

дошкiльноТ освiти I\4иколаiвськоi'сiльськоi'ради; здrйснюс аналilз,га
реалiзачiю робочих навчzlJIьних планiв закладiв освiти громади, контроль за

дотриманням ними IHcTpyKurT з ведення дtловоt' ilок},,меti,гаrtii ]" ]aK.IIa,Itil\

освiти.

засоби;

2,5
2.6.
2.1 .

cTopoHHix
2.8.
2,9.

володiти державною мовою.

вiдповiдас за роботу зi зверненнями громадян.
Забезпечус злiйснення заходiв щодо запобiгання корчпuii.
Забезпечус захист персонЕлJIьних даних вiд доступу до них

осiб, що може призвести до розголошення або втрати iнформаrriТ,
Складас мережу закладiв освiти МиколаТвськоi сiльськоТ ради,
Контролюс проведення попередньоТ комплектацii та тарифiкацii

педагогiчних працiвникiв закладiв освiти громади.
2.10. Вiдповiдас за пiдготовку заклалiв освiти до нового tlaвtiaJIbt{ot,o

року, зокреN{а до роботи в осiнt-lьо-зимовий перiол.



/
2.1 l. Готус проекти розпоряджень, наказiв. регrоrrа-rьних пр()граN,l },

N4ежах cBoci копл петенцiТ.
2.12, Коорлинус роботу з органiзаrriT харчува}iltя у.tгtiв у ЗЗ('() -I а

вихованцiв у ЗflО (у межах своТх повнова)rtень).
2.1З. Подас звiт по виконанню натуральних Hopl\,t харLlчванtIя у

закладах освiти громади.
2.|4, Здiйснюс контроль,за органiзашiсю безогtлатного регуJlярtiого

пiдвезення до мiсць навчання iy зворотному напрямку y.lHiB, якi прох(ивittоl,ь

1, сiльськiй мiсцевостi.
2.15, Здlйснюс органiзашiйну роботу з оздоровлення дlтей та Mo.1loiti.

спiвпраuюс з вiддiлом соцiального захисту населення I\4иксlлаi'вськоt'

сiльськоТ ради щодо направлення груп:tiтей пiльгових катеr,орtй до
оздоровчих таборiв УкраТни.

2,16. Вrдповiдас за органiзачrю та проведення мовtlих r,абtlрiI} Ill
оздоровлення школярiв у таборах.

2,17. Здiйснrос облiк лiтей-сирiт. лi,гей, якi ,]A"ц14lll14-rlt]crl бс,з

батькiвського пiклування, дiтей-iнвалrлiв l,a лi,гей ittttlиx Ka,l,cl,tlpil.i. якl
потребують соцiал ьно-правового захисту.

2.18. Готуе i подае для розгляду документи на злобува.riв оuвi,lи ,з

рiзними порушеннями мови, iнтелекту, сРiзiологi.tних порvшень /u]я

органtзашiТ iндивiдуальноТ сРорми навчаtlня та iнклtозивного Flавtlаt{tlя.

2.19. Створюс умови дJlя прискореного отриманttя баrкакlчиl\,lи tttlBHt,li

загальноi' середньоi освtти, складання iспитiв екстерном.
2.20. Контролюс роботу з питань цивiльного захисту населення.
2,21 . Забезпечус пiдготовку та узагальнення N4атерtалiв, /tJlя розг,jlя1,1t,

начальником вiддiлу освiти. l\4оJlодi iспорту дJIя доповi,ltей. проrлов,],оllI(),]
питань, що вiдносяться до коNlпе,геttttlj' вrллrлу,.

2.22, Бере yчacTb у пiдго,говцi нарал керiвникiв tltKtll, ра.,lи Bt.t,,ti"rr

освiти.
2.2з, У разi вiдсутностi начzLльника вiддiлч освiт,и. мt-l;lо.,li ,Ia ctl()pt\

I\4иколаТвськоТ сiльськоi ради з пова)кних гIрl]rlиrr (вiлllус,l,ка" \в()рtlбtt ,ltlttttl)

викону€ його обов'язки.
2.24. Виконус iншr завдання начальника вiллlлу освiти, п,lо,,ttlдi lа

спорту МиколаТвськоi сiльськоi' ради,

III. Права
3.1. За лорученням керiвника вiллiлу або сi"тlьського I,оJlоt]и t,t1.1tовtlий

спецiалrст мас право:
представляти iнтереси вiллrлу або рали у вiдгlовiдних opt,t]tta\

дерх(авною влади, органах мiсцевого самоврядування з питаIlь, tцо tl?JlC)Iiз,IL

до його повноважень;
брати участь у здiйснегrrri коti,гр()лю (перевiрки ) t}и ti()llall IIя

рrшень сiльськоТ ради для забезпе.tеttня реалrзаLtil ви,lttitttсtIll\
законодавством повноваяtень у вiдповiднiй ccPepi tti/tBi;ttlцttlи\Ill
пiлприсмствами, установами та органiзаrriями;



готувати проекти запитiв на отримання статистичноТ iн(lорплашiТ

та iнших даних вiд вiдповiдних органiв дерх(авноtо BJlaitи 'га opt'alllR

мiсцевого самоврядування, Тх посадових осiб, громадських оргаrriзаltrli.

пlдприсмств, установ та органiзашiй, необхiлноl' для виконання l]и,JtlaLIctIl,i\

повноважень, посадових обов'язкiв та завдань;
вносити кеlэiвrrицтвy прсlпсl,зиltiI Ittollo вд()скоlIiLlсtIttя ptlбt1,1tt

пiдрозлiлу або реалiзацiТ вiдповiдного напряму jliяльItост,l.

IV. Вiдповiлальнiсть

Головний спецlалiст, вiлдiл1, ocBiT1.1, 1\,1ололi 'Та сПОрl'v

вiдповiдальнiсть згiдно з L{инниN.,t законодавством Украiни за :

4,l . Неякtсне та несвосчасне виконання посадових заr]даlil) 'I'll

обов'язкiв, перевищення повнова}I(ень.

4.2. Несвосчасну i недостовiрн1, гlодач}, irrcPopblartiT 'га 'зrlil itl. llt()

входять до його ко]\,tпетенцiI.
4.З. Бездiяльнiсть або невикористаtlня наданих йому rlpaв.

4.4. Порушення правил вну,грilllгlього розпорялк;,,.
4.5. Порушення вимог та спецiальних обплен<ень, встаltовленi Закоttом

УкраТни кПро слу>ltбу в органах мiсцевого саN4овряд},ваllня)). <<llpo

запобiгаНня корупuiТ>. <<Про захист Ilерсоt|аJlьних лаt{их)). ]at,iull)1-1l,]\ llpaI]l1.1

етичнот поведiнки.
4,6. За порушення :]аконодавства про сJIух{бV R opгal{ax btictlcR()l ()

самоврядування, притягtlення до цивiльнот, алмiнiстратиRнот або

кримiнальноi вiдповiдальностi згiдно iз закогtопл.

4.'/ . За HaHeceHi матерrальнi збитки у розмiрах i гIоря;lку. ви1]llаt{с'НИх

законами Украiни.

IV. Взасмовiдносlrrl1,1

Головний спецiалiст вiллiлу освi,ги, шлоло.цi та спортy tIри l}иKolllttttli

своТх слулсбових обов'яЗкiв взасмодiс з iншими пlлроз;ttrtами I\4икtl.;lаtвсt,коi

сiльськоТ ради, закладаN,lи, устаноtsами та органiзацiями. Moltce t]икtl1l\I}а-l tl

обов'язки наLIаJIьника вiллrлУ на перlол його вiлсут,носr,i (вlлря.цхtglI}Iя.

вiдпустка, хвороба та iнше).
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