
}кук)>
(:lriLrv ocBi,гl,t.,

у
ci;lr,cbKoT pa:rtt

. N,,taKttlet-Ba

алаг рокY

посАдовА l tIс,гр},кцI я
провiлного спецiалiста вiддiлу ocBiTllo молодi та спорту

N'I иколаТвськоТ сiльськоТ раллt

I. Заl,а"тlьнi по;tttlкенIlя

l . l .Провiдний cпertia.rricT у своiй робоl i кер\/(,l,ься Kotlc t и rl,rtic,K,l

укратни, Законапли УкраIни кгIро сlrух<бч в органах пllctteBol tl

самоврядуваннrl)), кГIро заtlобiгання корупttiТ>>, <<Ilpo ocBir-y>>, <<[lpo IlOl]tlу

загальну середнtо ocBiTy>l, ,,Про доtt-tкiльну ocBiTy>>, <<l'Ipo oxopot]\,

o"r"naiua>, кПро забезпе.Iенl-tя функrriоriYванtlя yKpaTtrcbKoI N{()t]и яli

державнОТ>>, <ПрО охорону nparti>>. <<I-Ipo лорожrtlй р),*"- tlaKal] N4l}C YKpltitllt

кПро затверл)кеннЯ I-1рави"lr по)l(е)l(tlОТ бс:зпеки в YKpaittt>, la lti, YKitlatrltl

ПрЬзилента Украiни iКабirrету N4iHicl-piB Украittи" рiltlсttttяпrИ Y1llr,tl

УкраТни, noarunouun'l' [JepxoBHOT Ради УкраТни, tiаказами l,a iгttttицttt

норма'ИвFlо-прtlВовиN4tl докуN,tен'гаN,lИ I\4iHrcTepcT,Bit освi,rи i trа\,ки YKpai'rllt,

l-\епартаь,Iенту освir-и i науки СумськоТ обласгtоi' лсl))l(авl{оi a;tпlirricl,partir'.

рiшеннями ceciT сi,ltьськоi punr" рiruенtlяN,lи BиKotlat]ttot о Ktlbti,l е гt,-

розпоряд}кеttнriI\4и гоJlови I\4иколаТвськоТ ci-ltbct,KoT ра/lи. Ilo.],|o)I(el|}lяN,l IIр()

Ьiддi," освiти, N,lолодi i спорту It4иколатвськот ci"llbcbrcoT рали. tticttl поса"lоR()tо

iHcтpyKшicro.
l .2.11ровr;rний сrrеrriыtiс,г вi,rtлi;rlz , 

освi,ги, l\4оjIолl , ]n :]::р l,:
гlризl]ачасться на I]осаду LlаLlаJlьнико]\4 13illдi"lrY осв1l,и, M()JlOJll ,га cllop I\, ,]it

РеЗllльтатамИ конкурсу та peкoMetlllartic кl I,OjloBI,1 N4t,tKtl;taTBCl,K()l Cl]tt,Ct,Ktll

ради.
дttий сгrеttiа-lriс,г вiд.T iлч освir,и, шlilltсl/ti та cI]()p,I,\ забс,зllс,tt,rПровi

е(lек.гивНе t}ик()tlаtlttЯ ttагlряплiВ р,обоТl,r Bi,,l,,ti.ltt,tLt()jl() pca-lIl,]altll ,]tc})ilii]l}ll()l

полi.a"п" в ccPepi ocBl,t,t,t, пло.llсlдi та cIlop]Y у l\1e)I(aX cBoiX Il()RttOt];liI(Ct-tt,,

Забезt-tе.tус реалiзашiк,l дер)I(ав}{оi гtолiт-ики у гzulузi сРiзичrtсtт к\,Jlы\,ри ,,,]

спорту в тери,tорiальнlй гроIуtадi, виконання Ltигlttих зzlконодавllих l

норNlативних aKгiB.
1.4. На гIосадч провiлного спеLliа.гrrсr,а вiллi-гlу сlсвi,rи^ п,to.1tt-l/ti l,a cIl()p,|,\

признача€,гься особа, яка мас B}ttll)/ ocBiTy вijtпtlвiдttого rrрофесiii rtot,o

спряN,Iування, освiтньо-квалiфiкацil-tного рiвня маr,iстlэа. спеt,tiiuliс,га, clll)I(

роботи на дер,,(авrriй слу>кбi, слуitсбi в органах N,licl_teBoto самовря/lYt}tililrя абt,l

стаж педагогiчноi роботи не менше

1.5.Провiдний спецiалiст
безпосередньо пiдпорядковусться

l року.
вi,цдi;rУ tlсвi,т,.и- rtcl;tt,l,,li ,Iil cll()1) I \

llаllitjlьtlику рli;l;цl;tl, Oct]1,I,tl. \1()Jl(),'ll Iil

спорту МиколаТвськоТ сiл ьськоТ ради,



l.(l.Провiдний спецiа;riст, вiл:tlлу ocBiT,ll, MoJIojll "гд cIIop,I,\, IIOB1,1tlcll

знати:
Конститушiю УкраТни; Закони УкраТни <<[1ро llep)(at}H\ c,t\,;ttCt\,,,.

,,Про слуiкбУ в органах мiсttевого саN4овря/lува}lня))" <<I1ро,загltlбil,ittlIlя

корупшrТ>r, ,,Про захис], персональних ланих)). Закоtl УкраТtrи <<IIро clctli,r,t,>"

,,ПрО повнУ загальнУ cepettHlt.l освi,гч>>, <<I IpO дtlttlкi;tьttv tlcBi,lyi>. <<I lptl

гrоiашкiльну ocBiTy>>, uПро фiзичгrу куль,гурv i cttotrl l-,,. tit)pNta ltttttti

докуменТи, щО стосуютЬся слух<би в органах мiсLtевого самоврядvваtILlя.

укази ,Iа розпоря/l)кення l1резилента УкраТни" гlос,l,itноI]И

Верховноi Ради УкраТни, постанови та розпорядженtlя Кабiнет,1, I\4itric,гpirl

УкраТни, iншi нормативно-правовi ак,ги, tцсl реt,ул}оIо,гь рt)Зl]и,гок t,lctli llt-

практи ку застосу t]a lj н я tl и tl tl о I,o за ко н одаt]с,гt]а.

основи права. пt,lлiтологiТ та риtrк1, праtti-

форrи та методи роботи iз засоба]\,lи масовОТ iн(lОРМаЦiТ:

правила дiлового еl-икету;

праlвила 1,а itор1\,tи ох()роt|и lr1lltrti ,гll пр(),гl1llо)кс)I(IlОt,о ]а\исI,\,.

ocl-iot]lti llpltttl-ttrrlll робогLl lla Ko1\{Il'K-l,r,epi l"a tliitгtotзi;trri ll[)()l })a\l lll

засоби;
володiти дер)(авноtо N,loBoro.

Il. l]авдаllня ,I,a обOвоя,lкlt

Провlлний спецiалiст вiддrл), освi,ги, молодi,га спортy,

2.1. Надас пропозишii до мiся.tного, квартального, рiчногсl IlJ]atIY

роботи вiллiлу освiти, мололi та спорту I\4иколаТвськоТ сiльськоТ рали lllо,цо

проведеt{ня спортивно-N{асових захо:ri в в г1"ltlмадi.

2.2. Проволить роботч tIlоло ведення облiкч лiтеii .,ltlLtlKi.lbll()l ().

шкiльного вiкч та yllгriB IVlиколаТвськоi' сlльськоi ра;rи.
2.3, I-oTyc та надас статистиtrнi звi,ги за tРорп,rсlю З}lЗ-l та IIPOB().tИlb

злачу зведених звiтiв систеl\,tи мон KoMyHa.llbHoT форми l]Jlactttlc гi ]it

форплами11_0 рвк,76 * рвк, д,4, д-5. ll-(l. /]-7, /1-8, л-9. l- зс()
2.4. Г'отус i надас: звiтнiстt, по кадрах 83-Pt]K
2.5. I-IадаС звiт прt"l дiяльttiсr,ь зак;l?ltiв ,ltclLltKi;rbttoi' сlсtit,lи за t|ltlpпtilttl

85-к
2.6. Забезпечуе ocBiTHi ус],аllови громади докvмен,t'аtlit,ttl .,t.lя

органtзашii освir,нього процесу,:забезгtе.tус заI\4оI]JlеtI}|я tIa виго,I()В"|lL]lillЯ

документiв про освiтч випускl]икаN4,заклzt,цiв освir"и. Г'tlт,ус, Bi,tпtlBi;tttr

докуменТацiю дJlrl I]агород)l(енtIя випускllикiв-прет,еttдеltтiв l,|a о,I,риNlilt|ltя

атестата особливого зразка та свiдоцтва з вiдзнакою.
2.,7. Вrдповiдас за роботу в rнсРормацiйнrй систеN,li vправ.,liltttя tlcBi,l,tl

(ICyo, llICo).
2.t]. Викоt.lус обов'яllки attпliHicтpa,r,oPa (BiдlttlBiila-ltbtttli tlсtlflи)('jlIlIj()

(Сдина дер)I(авllа eJIeKTp()tlIla ба la ,l IIlII,altt, ос,tlitи ),

2,9. Вiдповiдас за органiзаrtiю l,a проt]елення зt{О учttitз tttKi,t

громади.



2.10. Здiйснюс контроль за оlэганiзаrtiс,ю ,tat Ilpotje/leLltlя\l ltc1l;ttlltllttli

пiдсуплковоТ а,гестаrrlТ у,чr,riв у систепti ,загальtrоi' ссрелltьсli clcBtr и.

2.1l, Узагальнюс ре:]ультати вибор1, пr,лручгlикiв :]ilKJlallaNllt tlcBt,ttt.

формус замовлення на вигоl,овлеt{ня пiлру,,111цкlв, tзiдповiдас за отриl\,lаliIlя l'a

доставку пiлручникiв до ЗЗСО.
2.12, Коорлинус робо,гу з гlи,гань IIоперед,)кеlillя ,l-раl]маl !iзNlv ccpc.It

y.tHiB rшкiл гроN{а/lИ. Го,тчt, та tla/ta( звir гlрtl траl}Nlа,гll]\l lli.,t'taC t)CBi tllll()l ()

процесу в закJIадах освiти.
2,lз, Здiйснюс контроль за N4едиl]ниl\t обсltу,l,овчваt{llяNl \ rlItlR l

вихованцtв та проход)I(енням N,tедогJIяду гIраuit]ltика]\1lt tlcBil tt. ja

дотриN,IанняI\4 керiвrrиками закладiв освlти caltir-apttt-1-1,il,ic,lli,tttl,tx l]t1\,l()I, Ilt

протиепiлемi.lнсlго режи]\4у в закJlадах.
2.14. Забезгlе.rус у межах cBclix гloBIloBa)I(eH}: викогliitltlя ]itt]ilatlb

ш,rобiл iзацi й ноТ п iдготов ки,
2.15" Бере участь у розробшi гIрограм та :заходiв з Ilитаlill \lt)"ll().li.

фiзичноi культури та спорту, органiзовус роботу. гlоt}'я,]аliy з Тх pcit:ti'tltttir ttl.

2.16. Забезпечус сРормування та затt]ер/lх(е}{tlr] ка,itсl,{,царliсll t) llJlltll\

проведення сr,Iортивних :]l\{агань в гропла;ri, Розроб'lrяс ,га Il1.11a(, lli]

затt]ерд)кення поло)I(еt]ня, регла]\,lеI]ти зI\1агань.

2.|7 , Вiдповiдае за проведе}{ня спортивних змаt,АIiь ,l а ir (l}) ccl)c.'l
ш кtlлярiв.

2.18. Органiзовус i прсlволит,ь t|liзкчльтyрно-сII()р,I}lRlli,захtl,,tи cepe.'t

ltlирокиХ верстВ }-lаселеtltlя, заJIучil( ix дI() заt]я I'l) с|liзtt,ttttlttl ti\'"'l1,I\ p()l() ill
спортоN.{, забезпечус про пага нд}, здоро во го с IIособ}, )I(и,г,l,я .

2.19. Комплектус склал збiрних комаltд гро]\4ади за l]и,|1ltl\,1и clI()p,I\ l

забезпе.tус органiзацirо пiдготовки,га участi спорr,сшtеtliв l,зNlаl,i-tllllя\
обласtlого i районного рirзlriв.

2.20. Готус i подас в установленому порядку вlдповlдну статистиtlнv
(форма 2-ФК) та iнформацiйно-аналiтичну звiтнiсть про стан та розliиl,ок

dli,зи.lноi культури i спорту.
2.2|. Контролюс робо"гу Lцодо гIроведенtIя шlорlчllого oltll|lot]allllя

фlзичноТ пiдготсlвлеttост,i y.lHiBcbKoT пlc1.1,1olti у закJlа.llах ,]t]t,iult,ttoi' cepc;tttbсli'

освlти гроN,lади

2.22. Сприяс розвитку rзидiв спортч, визtiill{их в YKpaTHi,

2.2З , ГIорушус в ycTaIloBJleHoMy порялку KJlollo,гtttltIrl tlpo

нагородI(еннЯ спортсr\{егtiв, TpeHepiB та праrtiвникrв сфери с|liзи,rгltli ttr:Ibl\l]ll
r спорту дер)кавними нагорода]\4и. IIрt.lсt]()€,}ttlя l'Ml сttс'lр-гиl]llt4\ ']Rlltlь

2.24. Залучас r,ромалськi opгarrilaltii' t|lilкч.lrь,гVрtl()-сll()[)llllJll()l

спрямованос,гi, молодi>кнi та iншtl органiзаrtlI до проt]еllе}iня ']l\,laI'aHb,

2.25. Веде облrк вхiдноТ кореспоt-rдегrцli' rliдlliл1,.

2,26, Здiйснюс керiвництво за оргаrri:]аtliсю в закjlадах octlil и I})t)\Iil.tll

tlo}Ke)I(HoT безпеки
2.21 . Берс участь }, ttiдгогоtзцi lIapa/t rtcpiBrrиKiB tttKi;l. pil]ltl Bi.i.ti.r_r

освiти.



2.28 Виконус rншr завданнrl начальника вiллrлу освiти. шtcl",tt,l,,li Ii,i

спорту МиколаТвськоТ сiл ьськоТ рали.

lll. llpaBa

з.l. За лорученняI\4 керiвника вiллiлу або сrльського t,oJlOt]14 пptltli;ttrr,rii

спецiалiст мас право.
представляти iнт,ереси вiл:tiлу або Ради у вtltповiдrtих opt,alla\

державною влади, органах мiсцевого самоврядуванLIя З пи'гань" llto t]ilJlO)K?'I'l:

до його повноважень;
брати yll?cTb у здiйсненнi контролю

р,irшень ci.llbcbKol ради для забезпечення

ЗакоНоДаВс'I-I]()I\4 ГIоВl-iОВа)l(0tlЬ у Bi,tlttolзi"tttiГl

rliлприем ствам и, ycTalloBaM и l,a ор гагt t,за tti я м lt .

готувати проекти запитiв на отри]\4ання ста,гис,гиtllttlI irrc|ltlllMltrtri

та iнших даFlих вiд вiдповiдtrих оргаrriR дер)каR}iоttt I]jIа,цll 1ll (j[ll illllli
мiсttевого самоврядуваtiня. Тх посал()I]их осiб. I-pOMilitcbliti\ ()pI,alrгlarttii.

пiдприсмс],t], ycTatloB,I,a оргаrriзаttiй, trсобхi;tноТ лля l]икоllаt-lllя I]},lttliltlcltlt\

пoBtJoBa)I(eHb, Ilосадових обов'я,зкiв,га завлань;

вносити керiвништву тlрогrозиLtii lцодо вдоскоtIалсtlttя робо,ги

пiлрозлiлу або реалiзачiТ вiдповiд},lого Ijапряму дiяльносr,i.

I V. I]iдllо вiда;lьнiс,гь

ГIровi:rний спеriiалiст вiллiлу освiти, плоltолi ,ta спор,l,\ llcce

вiдllовiдальнiсть згiдно з ttинни]\4 законодаRс1воN4 Украirrи за ,

4.1. Неякiсне ,га HecBOCtiacile виконitl,itlrl tlOca.ltoBиX '}tlBjlilltl, lll
обов'язкi в, перевищен ня пов}lова)I(еt] ь.

4.2. HecBoc.tacHy i HeltocToBilэHy tlоJlачV iнфtlрмаrtiгlil lrlt lrtr. Ilt()

входять до його коплпетенцiт.
4.З. Бездiяльнiс,гь або tlевикористан1-1я tlддаt.lих йому lIpaB.

4,4. IIоруLшеrlня правил вну,грiLlltlь()го розгlоря/tк},.
4,5. I1opyrr_rerlHя t]имог 1,а сIlеtlizutьltих обме>t(е}lь. Bcl,attot]jletli Закtltttlпt

Украiни кПро слуiкбу в органах MictteBoгo саN4оt]рядувагlt{я)), <<IIро

запобiгання корупцiТ>>, <<Про захист персоt|альttих .ililtIих)), :]аt,tultltlИ\ Ilpa1]1,1jl

етичнот поведiнки.
4.6. За поруlшенrtя законоilавс,I,t}а tlрО с]JlYх(бу в o[)I,allitx пricllL'I}()l ()

са]\4оt]ряДYванI-1rl. гlри,гягttеll}lЯ ilo ttивi.,lьll()l'. a.,lпtittic гllit,l,ивtttli aClo

кримiгtальноi вiдповiltальttос,r i згi:l1ttсl i,з закtlttсllчt,

41. За HaHeceHi ма,герiальнi збитки у роз]\4iрах i 11оря/lк\,. Bи]lla(iclltl\
:]аконами Украlни.

(перевiрки) виконан}{я

реалiзаLtiТ ви:tначених
сферi пiдвiltом чиNl l,t



I V. Взасмовiлнос1,1 ll1,1

Провiлнийr спецiа;liс,г вiддiлу освi,ги, молодt ,га сtlоргу Ilри t}llK()Itatttti

своТх слуiкбових обов'язкiв взасмодiс з iншипли пi.,rрозлi.ltами Мико;tаi't}сько'l

сiльськоi ради, закладами, установами та органiзацiями. Mo>l<e t]ик()llYl}il,I tl

обов'язки начальника вiллiлу на перiоlt його rзiлсуr,нос,гr ( вt:t1,1я,,tittсlltlя.

вiдпустка, хtзороба та iнLше) r,a вiлсу,т,trос,ll l,tr.]loBll()I,t-l cIle ltiil,,llc la

a ^о{,"1d- &а_а2
.laT[l

О з t t а й o,1 t., l е l l Lll'l :


