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ПОСАДОВА IHCTPY
провiлного спецiitлiста вiллiлу ocBiT1,1., мо",lодi ,га спор,гy

N'I и колttiвськоТ ci.tlbcbKoi 1lали

l. lJагальнi положенI{я
l . l .Провiдний спецiалiст у своIй роботi 1(еру(],гься Коttсr,иlчttlс K'l

УкраТни, Законапли Украirlи ,,Про службу в орга[Iа\ rticttcBoltl

саNlоврядуваннrl)), uПро запобiгання Kopvrtttit'>>_ <<[Ipo c-lcBi,t,l>>. <<llpo II()l]}t\

загальну середнIо t-lgBlT1,'>,, <<I[рtl /tt,ltllKi.пbtt\ ocBi,t,l,>>, <<llpo ()\()p()ll\

дитинства)), кПро забезпе.tеtlня фчнкrtiонyваtlня r,KpaiHcbKtlr \l()t]и як

державнОТ>, <<ПрО охорону праtti>>, ,,Про лороrl<нiй рух)), накilз Mt]c] YKpar'rrrr

.,Про затверд>t(еннЯ Правил пох(ежноТ безпеки в YKpai'Hi>> l,a iH., Указаьllt
Президента УкраТни i Кабrнету I\4lHrcTpiB Украi'ttи, рitлеtltlями Ypritu
УкраТни, постанова]\4и [JерховноI Ради УкраТни. наказа]\lи lд ittLttипttl

нормативно-правовими документами MiHicTepcTBa освiти i науки Украi'rrи.

ffепартаменту освiти i науки СумськоТ обласноi' дер}I(авtlоi aдMrtricтpartit"

рiшеннями ceciT сiльськоI ради, рirrlенt]ями виконаRr]оI о Ktlrlilct\,.

розпоряД)кенняN,lИ головИ I\4иколаТвськtll'сillьськоi ради. ll()JIо)I(енllяNI Ilp()

вiддlл освiти" плолодt iспортч MиKoлaiBcbKot'ci.,tbcbKtli'[)a]ltr. lticttl tl()ca.t()l]()l()

rнструкrriсю.
l .2.Провiдний спецrалiст вiллiлу 0свiт,и" плt,lлсlJti ,I,il сIIор I'\'

призначасться на посад}/ наt{альником Bi:l:li;rv освi,l,и. мtl;,tодi ,I,a cIlOpI\, }il

результатами конкурсу l-а реl{()N,lсt]/tацiскl I,о"iIовИ N4иKtl;llii't]CllK()l ci.,Il,cLKtll

ради.
1,3. Провiлний спецiалiст вiддiлу освiти, молодi та спорту забеЗIlечуС

ефективне виконання напрямiв роботи вiллrлу щодо реалiзаuii лержавнОi'
полiтики в сrРерi молодi та спорту у ме}ках своТх повнова)I{ень. Забезltе,r),t,

процеси реалiзашiТ молодiнсноТ полiтltки на територiТ грOмади, t]иK()tlaIlllrI
llинних законодавчих i норма,гивIlих aKTiB.

1.4. На посаду провiдного спецizuliс,га вiллiлу освi,ги, молодi ,Ia cIl()pt\

призначасться особа, яка I\4ac виtllу ocBiTy вiдгrовiдного професilttttlt'tl

спрямування. tlсвiтньо-квалiсРiкацiйrrого рrвня магiс,tра, cttettiluric'la. claili

роботи на дер)I(авнiй с"lrу>lсбi. слухсбi в органztх пlicLtcl}()I о сil\1()I]ря;lvI}аltttя ltCltl

стаж педагогi.rноТ роботи не N,te}lLlle l poKr,.

1.5.Провiдний спецiа.гliс,г вrддi;rу освiт,и, Mtl;ttl,1li ,Ia cII()l)l\

безпосередньо пiдпорялкову€"гься ttачаль}lику вrддi;rу tlсвit'и. bltljttl.ti Iil

спорту N4иколаТвськоi сiл ьськоТ ради.



II. .]авдrrння та обовоязкlt

2.|, Надас пропозиLtiТ до мiсячного. квартzU]ьного, pi,ttttll,tl гuli.l1|\,

роботи вiддiл\' освiт,и. плолоzti ,га ctlOp,|^y N4иксlлаt'вськili ci.ltbcbKt,li ра,llи llt(),,t()

проведення Ko},lKypciB, акцiй, с|lесr,ива;llв" ш,tlся,tttикiв, ,т,иitснtв.

2.2. Здiйснюс пла}]уRа[{ня, проведення атестаttii'ltсjlаr,trгt,tttих Ka.,tlliB"

ведення нагородних матерiалiв на п9дпрацiвгrикiв.
2.3, Коорлинус роботУ психоJl()I-i.ttlоi' с.llчiкби гр()]\{ii,:tи" tlil.,tlt(

допомогу практиL{ни м психологаN,,I.

2.4, Коорлинус роботч заклалtв заr,альноТ серелньсrТ ocBiTlt ll)Ol\la,,tl4

щодо впровадх{ення КонцепцrТ F-IовоТ украТнськоТ шксlли у початковtlх класах.

2,5, Органiзовус спiвпрашкl з I_{eHTpoM гrросРесllrноi' ttiд,ц,lиrlки

педагогiчних працiвникiв з питанъ вивtlеннЯ станY викладаtlнЯ tjat]lli-1.1ll)lI}l\

прелметiв.
2.6. Контролюс дiяльнiсть закладiв освiт,и

2,7 Коорлинус роботу закладiв tlсвi,ти

навчанням та виховаl]няN,t дiтей, оргаrriзашiсrо

позаурочний .tac,

з питань виховноI роботи.
пов'язану з охопле}Jня м

Тх лоlзвiлля, зайнятос,t,i у

2.8. Органiзовус та контролюс робоl,;- зас,| чпникiв ;tирскr tlptB ]

виховноТ роботи, класних керiвникiв, педагогiв-оргаtll:]атOрlв
2,9. Коорлинус дiяllьttiсть заклалiв з I]иl"аIlь ,]ajIvtlcli1-1я :tiгci,i l1l

y.tHiBcbKoi' плолодi до реалiзаLiii ocBiTlrix програN{ ,гво[)tlll\ ctli.'ttlK.

нацiона.гtьно-кульТурних товариств, диl-яLlих" моrlодiи<гtих i r,ропlа:lськl] х

органiзашiй,



2, l0. Коорлинус роботу закладiв освi,ги lltодо загlсlбit,аtttttl
бездоглядностi, правопорушень серед tlеповнолiтнiх, вiдповiдас 1]а складаrlня
банку даних учнiв, якi перебувають на профrлактиLlt{оI\4y BHvTpiLttKi:tbll()\tv
облiку. Сприяс вiдповiдгlипл пiлрtlзлiлапл органiв I]Il\"Tpittrrriч ctl})ltt} lll
соцiальним службам у запобiг,аtltli дит,я,tiй без;lсl1.1tя.ltlrlсti li.l

IIравоIIорушен ням серед неповtIол iTH i х,
]. l l . Вiдповiдас ]а органiзаltiю i прсlвс,lсIIllя KclltKr 1lctB. cItrl I.

фестивалiв, мiся.tникiв, тиrкнiв, акцiй у :]акJlадах освi-ги I,1)оN{аJlи.

2,12. КООРлинус роботу щсlд9 проведеllня конкyрсу <<У.tи,l,е.,ll) р()к\,)).
вiдllовiдас за органiзаLtiю та пpoBelletltlrl предj\,lст}lих олirлпiад l[l го1\ r

звiтнiсть за iх наслiдкаN,Iи: органiзовус пiлготовку та гlроl]еj(еlllIя
I\4rжнародних та ВсеукраТнських мовllо-лiтературних KoLlKypcrB, atta.ili,lt,c i'x

резул ьтати BHicTb,
2.13. Коорлинус робо,гу МIДН Украrни в 1]акла/l?\ t)свlти гроN,lа,Itи,

2.|4, Вiдповiдас за органi,зашirо ,г}/рисl,сько-кра(]зttав.lоТ 
роботлt l}

:закладах освiти гроN,tади.

2,15. Забезпечус реалiзацiю на тери,rорiТ грома/tи llерх(аtзttt-li' tItuti tltKtl з

питань молодi, проведення захолiв з патрiоl,иt|ного t]ихоt]а}ltirI \,loJl().ll
громади.

2.16. Коорлинус робо,t,у з Ilal{l\lel"lltlи}la]\,t[l t] }aKjlit,la\ tlcBiltt Ip()\,lit.ltt,l,

2.|7 . Вrдповiдас за роботу сай,гу вiлltiлу освiт,и, Mtlлttl,,ti Ia cl|()pl \ ,

кон,rролюс роботу вiдповiдальних за функrtiонуваrtllя салiтitз зак.;lаltitз t,lсвi,t,и

гроN{ади.

2.18. Виконус обов'язки секретаря колегii вiддrл}, освirи. N,lo,.l(l,,li I,a

спорту,
2.|9. Веде облiк вихiдноТ докуN4ентаLtii вtллiлу.
2.20. Бере участь у ltiдготовtti IIарад керiвrlикllt tшкiл. pa/tll Bi.t.ti.rr

освiти.
2,21 , Виконt,с: rншl завдан}]я tIallaJ]bt]иKtl вiллirr1, tlсвit,и. Mo.1ttl.ti lA

спорту Миколаi'вськоТ сiльськоi ради.

III. IIJraBa

3.1. За лорученt]ям керiвника вi;tдiлv або ci.гlbcbKtlI о гоJ|()l]и rrpltlBi,,tttиii
спецiалrст, N,IaC праt]о :

представляти iнтереси вlллi,гrу або рали у вiдllовiдних opгal]ax
державною влади, органах мiсцевого самоврядування з пи],ань, шlо H|Ule)I(tlI,b

до його повнова)I(ень.
брати участь у здiйсненнi конrролю (перевiрки ) Btl K()1-1alt tlя

рiшень сiльськоТ ради для забезпечення реалiзашii' визна1-1еtl11х

законодавством повнова)кень у вiдповiднiй сферr Illлвtдtlьt,-lим ll
пiлприсшлствами, установами та органlзаriiями:

готувати проекти запитiв на отримання статистичноТ rнформаrtlr
та iнших даних вiд вiдповiдних органiв дерх(авною l]Jlаltи Ia t)pt,altlI]
мiсцевого самоврядування, i'x посадOвих осlб. гроN4адських opI,atliзarrili.



/

пtлгlрисмств, установ та органiзаrriй, необхiдноi д.lrя викоt-lання

повноважень, посадових обов'язкiв та завдань,

t}и,}|-Iil,Iсllи\

робоr,и

I V. Вiдповiдtt.llьlriстt,

Провiлний спецiа.lliст вiллiлу освiти. шttl"Ttollt ,га

вiдповiдальнiс,гь згiдгlо з Llи1,1}tиN,l 1]акоtl()давс,гвоl\,t YKpal'trlt ,за 
,

4.1 , Неякiсне та несво€часне виконання посадових ]авдаitь

gгIорl,Y ticcc

Itl

обов'язкiв" перевишення повt{ова)I(е}tь,

4.2. Несвосчасну i недостовiрну п()дачу iHtPopMartli I,a зв1,1iв. ttl,()

(1 /z lD_{,о
дата

входять до його KoN,IпeTeHLtll.

4.з. Бездiяльнiсть або невикористанt]я налаIIих йtому прав,

4.4. Гlорушення правил вн1,1рiц1116tlго розIlорядк!,
4.5. Порушення вимог та спеttiальних обмеitсень, встановлеttl Закоrtошl

УкраТнИ ,,ПрО слух<бУ в органаХ мiсttевогО саN,lовряltуваl]tlя)). <<l[1ltl

запобiгання коруПuiТ>, <<ПРо захис"г персональних /fаFlих)). l]?г?Jlьttих 
'lраRиjl

етичнот поведiнки,
4.6. За поруLшення закоttодавства пчо слуirсбч в.оргаtiах пric.rrcrltl::]

саN4овряДуваtlня' приl,ягtlеннЯ дО l1ивlЛьttоi' аllмltllстра,гивllоl ао(,)

кримiнальнот вiдповrдальносгi згiдtlо iз законопл.

4.1 . За HaHeceHi гrлатерiальtli збит,ки у розмrрах i llорялк),,. RизIiаtl01Il,t\

законами УкраТни.

I V. I},засмовiдrl оси bll,t

провiлний сrTецiалiст вiддrлу освi,ги. молодi l-а спорlч tlри tlиktlttltгttlt

своТх слуrкбових обов'яЗкiв взасмоltiс ,з iншlими пtлроз;ti.ltапlи I\4иксl.itаТвськt,lt

сiльськоТ ради, закладами, уста}]оваN4и та органi:зацiями, Може вик()llуl]il,ги

обов'язки начальника вiллiлу на перiол його вiлсутностi (вiлря,лirtсtIг1,1,

вiдпустка, хвороба та iнше) та вiлсутностi головного спецiалiста,

( ) зl t cl|t t t.l t.- t at t ч |t :


