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посАдоl}А IHCTP
начальника вiддiлу освiти, молодi та спорту

МиколаТвськоТ сiльськоТ рuд"

I. Загальlli llоложе}ttlя

1 .l . Начальник вiддiлу освiти, молtодi та спорту N4иколаiвськоТ
сiльськоi ради у своТй роботi керу€ться Конституцiсю УкраТни, Законами
Украiни <Про слуя<бу в органах мiсцевого самоврядування)), <ГIро
запобiгання корупцii>, <Про ocBiTy>>, <Про повну загальну середню ocBiTy>,
uПро дошкiльну ocBiTy>, пПро охорону дитиI]ства)), uПро забезпечення

функчiонування украТнськоТ мови як лержавноТ>>, uПро охорону працi>, <I1po

дорожнiй рух)), наказ N4BC УкраТни uПро затвердження Правил ltожея<ноi
безпеки в YKpaTHi> та iH., Указами Президента Украiни i Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, рiшеннями Уряду Украiни, постановами Верховноi Ради Украiни,
наказами та iншими нормативно-правовими документами lVIiHicTepcTBa
освiти i науки УкраТни, Щепартаменту освiти i науки СумськоТ обласноТ
державноТ адмiнiстрацiI, рiшеннями ceciT сiльськоТ рs,ltи, рilrtенгtями
виконавчого KoMiTeTy, розпорялженнями голови IVlиколаТвськоТ сiльськоТ

ради, гIоло}кенням про вiддiл освiти, молодi i сгrорту МиколаiвськоТ ci,,tbcbKoT

ради, цiсю посадовою iнструкцiсю.
1.2. Начальник вiддiлу освiти, молодi та спорту признача€ться на

посаду та звiльняеться з посади головою VIиколаiвськоТ сiльськоТ ради
Сумського району.

1.3. Начальник вiддiлу освiти, молодi 1,а спорту здiйснюс керiвниц,гво

роботою закладiв освiти громади, що належи,tь ло сфери управлiння органу
мiсцевого самоврядування

|.4. Квалiфiкацiйнi вимоги: вища ocBiTa не нижче ступеня магiстра,
вiльне володiння державною мовою, стаж KepiBHoi та педагогiчноТ роботи не
менше як З роки.

1.5. Начальник вiддirrу пiлпорялкову€,гься безпосередньо сiльському
головi та директору Щепартаменту освiти i науки СумськоТ обласноi
державноi адмi Hi страцii.

1.6. Начальник вiддiлу освiти, молодi та спорту повинен знати:
Конститушiю Украiни; Закони Украiни uПро мiсцеве

самоврядування в YKpaiHi>, uПро службу в opгaFlax мiсцевого
самоврядування)), <Про запобiгання корупцii>, uПро захист персональних
даних)), кПро звернення громадян>, нормативнi документи, п_lо стосуються
служби в органах мiсцевого самоврядування;



форми та методи роботи iз засобами масовоi iнформачii;

правила дiлового етикету;
правила та норми охорони прачi, цивiльнсlго та I]ротипоЖежноI,О

захисту;
ocHoBHi принципи робо,ги на комп'ютерi та вiдповiднi проГрамrri

засоби;
володiти державною мовою.

II. ЗавдаlItIя та обов'язки

2.1. Вiдповiдас за виконання покладених на вiддiл завдань з реалiзаuiТ

державнот полiтики у сферi освiти, мо;tодi, фiзичrrот культури та спорту,

2.2.Здiйснюе керiвничтво вiддiлом, несе персональнУ вiдповiдальнiстЬ

за органiзацiю та результати його дiяльностi, сприяе створенню налехtних

умов працi у вiддiлi.
2.з.Подас на затверджен}tя головi N4иколаiвськоТ ci-ltbcbKoT РалИ

Положення про вiддiл, затверджуе поJlоження про cTpyцTypHi о/tиницi,

2.4,плануе роботу вiддiлу, вносить пропозицiт щодо формування планiв

роботи МиколаiвськоТ сiльськоТ ради.
2.5.Вживас заходiв до вдосконалення органlзацll та Il1двищення

ефективностi роботи вiддiлу.
2.6.Здiйснюс добiр калрiв у вiддiл.
2.7.органiзовус роботу з пiдвищення рiвня професiйнот компетентностi

спецiалiстiв вiддiлу.
2.8.I1одас голоВi N4икоrlаiвськоТ сiльськоТ Ради прогlозицiТ щодо

призначення на посаду та звiльнення з поса/{и у порядку, передбаченому

законодавством про службу в органах мiсцевого самоврядування,

спецiалiстiв вiддiлу, присвоення Тм рангiв, Тх заохочення та притягнення до

дисциплiнарноТ вiдповiдальностi ;

2.9 ЗабезпечуС дотримання прачiвI{иками вi:rдiirу правил внутрiшlгtього

трудового розпорядку та виконавськот дисциrtrliни,
2.10 Затверджус посадовi iнструкшiТ працiвникiв вiддiлу та розполiляс

обов'язки мiж ними
2.1| Видас у межах своIх повноважень накази, органiзовуе контроль

за iх виконанням.



2.12 Звiтус перед головок) Миколатвськот сiльськот ради про

виконанНя поклаДениХ на вiддiЛ завданЬ та затверл}кених планiв роботи,
2.|з Вносить пропозицiТ щодо розглялу на засiданнях виконавчоI,о

KoMiTeTy МиколаТвськоТ сiльськоТ Ради та на сесiях сiльськоТ Ради питаF{ь, шlо

належать до компетенцiТ вiддiлу, та розробляе проекти вiдповiдних рiшень.
2.14 Представляс iнтереси вiддiлу у взасмовiдносинах з iншими

структуРними пiдроздiлами IVIиколаiвськоТ с i льс ькоТ ради.
2.15 Подае на затвердження голови 1\4иколаТвськоТ сiльсько[ Ради

проекти кошторису та штатного розпису вiддiлу в межах визначенот

граничнОТ чисельностi та фонДу оплати працi його прачiвникiв,

2.|6 Бере участь у пiлготовцi гrропозиuiй до проектiв програм

соцiально-економiчного розвитку громади.
2.17 Вносить пропозицii до проекту бюдя<ету громади.

2.1 8 Забезпечус ефективне i цiльове використанI{я вlдповlдних

бюджетних коштiв.
2.|9 Бере участь у пiдготовцi заходiв шодо розвитку громади.

2.20 Розпоряджаеться коштами у межах затвердженого гоIIовоtо

МиколаIвськоi сiльськоi ради кошторису вiллiлу.
2.21 Забезгtечуе здiйснення заходiв шодо запобiганrrя корупuiТ.

2.22 Забезгtечус доступ до публiчноi iнформацiт, розпорядником якот

BiH с.
2,2з Забезпечус захист персональних даних вlд доступу до них

cTopoHHix осiб, що може призвести до розголошенн я або втрати iнформаuii.

2.24 Проводить особистий приЙом громадян з питань, ЩО НаJ]еЖаТЬ ДО

повноважень вiддiлу.
2,25 Розглядас в установленому законодавством порядку звернення

громадян,
2,26 Дналiзуе стан освiти в гроМадi, прогнозус та розроблюс проI,рами

розвитку освiти, органiзовус виконання програм; органiзовус LIавчаJIьно-

методичне i кадрове забезпечення закладiв освiти, пiдвицення квалiфiкацiт

педагогiчних працi вникiв.
2,27 Здiйснюс контроль за дотриманням законодавства з гIитань

освiти, державного стандарту ,загальнот серелньот освiти, державного

стандарту дошкiльноi освiти BciMa закладами загальноi середгrьот та

дошкiльноТ освiти, розташованими на територiТ громади.

2.28 Забезпечус рiвний доступ дiтей з особливими освiтнiми

потребаМи до ocBiTHix посЛуг, сприЯс орг,анiзацiТ iнклюзивних к.шасiв i груп.

2.2g Забезпечуе доступнiсть позашкiльнот освiти для дiтей громади,

розвиваючи мережу гурткiв закладiв позашкiльнот освiти вiдповiдно до

ocBiTHix, кулътурних, духовних потреб та запитiв населення.

2.30 Подас пропозицiт щодо удосконаJIенFIя мережi вiдповiдно до

соцiально-економiчних i культурно-освiтнiх потреб за наявнос,гi необхiдноТ

матерiально-технiчноТ, науково-методичноТ бази, педагогiчних кадрiв,

сприяс розвитку мережi закладiв освiти в громадi, утворення в межах свотх

повноважень закладiв освiти або внесення в установленому порядку



пропозицii щодо Тх утворення, реорганiзацii та
шкiл тощо.

с,гворення опорних

2.3| Здiйснюе управлiння закладами освiтио що знаходяться в межах
вiдповiдноi компетенцii та координус дiяльнiсть закладiв освiти.

2.З2 Сприяе навчально-методичному, фiнансовому та матерiально-
технiчному забезпеченню закладiв заг€Lльноi середньоТ освiти.

2.ЗЗ Органiзовус пiдготовку закладiв освiти до нового навчаJIьного

року, зокрема до роботи в осiнньо-зимовий перiод, проведення поточного
капiтального ремонту примiщень.

2.З4 Забезпечуе дотримання вимог Типового положення про атестацiю
педагогiчних працiвникiв Украiни, Кодексу Законiв Украiни про працю,
здiЙснюс морЕLпьне та матерiа-гtьне стимулювання педагогiчних працiвникiв.
Розглядае та вносить в установленому порядку пропозицiI щодо заохочення
та нагородження працiвникiв освiти.

2.35 Проводить конкурс на посади керiвникiв закладiв освiти спiльно з

Представниками Миколаiвськоi сiльськоi ради згiдно з затвердженим
головою громади складом KoMicii. Звiльняе з посад керiвникiв закладiв
освiти.

2.Зб Здiйснюе керiвництво колегiею вiддiлу, яку створюс для
колегiального вирiшення найважливiших питань, що наJIежать до
компетенцii вiддiлу освiти, молодi та спорту.

2.З7 Здiйснюс у межах повноважень, передбачених законом, нагляд
(контроль) за закладами освiти щодо дотримання ними законодавства.

2.38 Забезпечус координацiю заходiв, спрямованих на органiзацiю
вiдпочинку, дозвiлля дiтей та молодi.

2.З9 Забезпечуе органiзацiю та проведення дитячих та молодiжних
масових фiзкультурно-спортивних заходiв, змагань, KoHKypciB тощо.

2.40 Контролюе дотримання норм i правил з охорони працi, пожежноi
та електробезпеки у вiддiлi освiти, закладах освiти громади.

2.41 Виконуе iншi завдання за дорученням керiвництва МиколаТвськоi
сiльськоi ради.

III. Права
Начальник вiддiлу освiти, молодi та спорту мае право:
3.1. За дорученням сiльського голови представляти вiддiл у

вiдповiдних органах державноi влади, органах мiсцевого самоврядування,
сУдах, пiдприемствах, установах та органiзацiях з питань, що наJIежать до
повноважень структурного пiдрозлiлу.

З.2. Звертатися в установленому порядку до структурних пiдроздiлiв
сiльськоi ради, виконавчих органiв ради, вiдповiдних органiв державноТ
влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та
органiзацiй для отримання iнформацii, необхiдноi для виконання покладених
на вiддiл завдань.

3.3. Одержувати в установленому порядку вiд вiдповiдних органiв
Державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ та



органiзацiй iнформаuiю' необхiднУ дJIя I]икоFlання покJIадениХ на вi/iдi,ч
завдань.

з.4. Здiйснювати в установленому порядку перевiрки та контроль
пiдпоряДкованиХ пiдприсмств, за результатами яких готувати вiдповiднi
пропозицii.

з.5. ЗалучатИ в устанОвJIеномУ порядкУ фахiвчiв вiлповillних органiв
державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдt-lрисмств, ус1анов га
органiзацiй (за погодженням з Тх керiвниками) для розгляду питань, tцо
на_гIежать до повноважень вiддiлу.

з,6, Вимагати якiсного та в повному обсязi виконання працiвниками
вiддiлу посадових обов'язкiв i завдань.

з,7, Вносити керiвництву пропозицiТ Щодо вдосконалення роботивiддiлу.

IV. Вiдповiдальrliсть
начальник вiддiлу освiти, моllодi та ctlopTy несе вiдrrовiдальнiсr,ь

згiдно з чинним законодавством Украiни за:
4.1. Неякiсне та несвоечасне виконання

обов'язкiв, перевищення повноважень.
4.2. НесвосчаснУ i недостовiрr-rУ подачУ iнформацii .га звiт.iв, щовходять до його компетенцii.
4.з. Бездiяльнiсть або невикористання наданих йому прав.
4.4. Порушення правил внутрiшнього розпорядку.4,5, Порушення вимог та спецiальних обмежено, 

"arurовленi 
ЗакономУкраiни uПро службу в органах мiсцевого самоврядування)), <l1po

запобiгання корупцiI>, <Про захист персональних даних)), загальних правил
етичноТ поведiнки.

4,6, За порушення законодавства про слуя<бу в органах мiсцевого
самоврядування, притягнення до цивiльнот, адмiнiстративноi або
кримiнальноi вiдповiдальностi згiдно iз законом.

4,7, За HaHeceHi матерiальнi збитки у розмiрах i порядку, визначених
законами УкраIни.

начальник вiдцiлу 
".",J: 

-;HT;I'H":X:;', 
при виконаннi свотхслужбових обов'язкiв взасмодiс з iншими структурними пiдроздiлами

МIиколаiвськоТ сiльськоi ради, закладами, установами та органiзацiями. НаЧаС ВiДСУТНОСТi НаЧаЛЬНИКа вiддiлу його обов'язки u"io"y. г.оловний
спецiалiСт вiддiлУ, а У разi вiдСутностi головноГо спецiалiста - провiдний
спецiалiст вiддiлу.
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