
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

02.02.2021                                            с.Миколаївка                               № 09-ОД

Про розподіл функціональних 
обов’язків між працівниками 
відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради

На виконання Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року
№2145-VIII,  який  набрав  чинності  28  вересня  2017  року  та  із  змінами,
внесеними до Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону
України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про позашкільну освіту»,
Бюджетного кодексу України, відповідно до посадових інструкцій та з метою
забезпечення  оперативної  координації  діяльності  закладів  освіти  громади,
вдосконалення  організації  роботи  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради Миколаївської територіальної громади, 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  розподіл  обов’язків  між  начальником,  головним
спеціалістом,  провідними  спеціалістами  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту

З наказом ознайомлені:
___________ О.В. Нікітенко
___________ М.С. Гаврилюк
___________ М.П. Геращенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом відділу освіти,
молоді та спорту
від 02.02.2021 № 09-ОД 

Розподіл обов’язків
між начальником, головним спеціалістом, провідними спеціалістами

відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради

І. Начальник відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради

Макшеєва Н.С.

1. Відповідає  за  виконання покладених на  відділ  завдань з  реалізації
державної політики у сфері освіти, молоді, фізичної культури та спорту.

2. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за
організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов
праці у відділі.

3. Подає  на  затвердження  голові  Миколаївської  сільської  ради
Положення про відділ, затверджує положення про структурні одиниці.

4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів
роботи Миколаївської сільської ради.

5. Вживає  заходів  до  вдосконалення  організації  та  підвищення
ефективності роботи відділу.

6. Здійснює добір кадрів.
7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності

спеціалістів відділу.
8. Подає голові Миколаївської сільської ради пропозиції щодо:
призначення  на  посаду  та  звільнення  з  посади  у  порядку,

передбаченому  законодавством  про  службу  в  органах  місцевого
самоврядування, спеціалістів відділу, присвоєння їм рангів, їх заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому
законодавством  про  працю,  працівників  відділу,  які  не  є  державними
службовцями,  їх  заохочення  та  притягнення  до  дисциплінарної
відповідальності.

9. Забезпечує  дотримання  працівниками  апарату  відділу  правил
внутрішнього  службового  розпорядку,  працівниками  відділу  правил
внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

10. Затверджує  посадові  інструкції  працівників  відділу  та  розподіляє
обов’язки між ними.

11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за
їх виконанням.

12. Звітує перед головою Миколаївської сільської ради про виконання
покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.



13. Вносить  пропозиції  щодо  розгляду  на  засіданнях  виконавчого
комітету Миколаївської сільської ради питань, що належать до компетенції
відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

14. Представляє  інтереси  відділу  у  взаємовідносинах  з  іншими
структурними підрозділами Миколаївської сільської ради.

15. Подає  на  затвердження  голови  Миколаївської  сільської  ради
проекти  кошторису  та  штатного  розпису  відділу  в  межах  визначеної
граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

16. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-
економічного розвитку громади.

17. Вносить пропозиції до проекту бюджету громади.
18. Забезпечує  ефективне  і  цільове  використання  відповідних

бюджетних коштів.
19. Бере участь у підготовці заходів щодо розвитку громади.
20. Розпоряджається  коштами  у  межах  затвердженого  головою

Миколаївської сільської ради  кошторису відділу.
21. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції.
22. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він

є.
23. Забезпечує  захист  персональних  даних  від  доступу  до  них

сторонніх осіб, що може призвести до розголошення або втрати інформації.
24. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до

повноважень відділу.
25. Розглядає  в  установленому  законодавством  порядку  звернення

громадян.
26. Аналізує стан освіти в громаді, прогнозує та розроблює програми

розвитку  освіти,  організовує  виконання  програм;  організовує  навчально-
методичне і  кадрове забезпечення закладів освіти, підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.

27. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань освіти,
державного стандарту загальної середньої освіти всіма закладами загальної
середньої освіти, розташованими на території громади.

28. Подає  пропозиції  щодо  удосконалення  мережі  відповідно  до
соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної
матеріально-технічної,  науково-методичної  бази,  педагогічних  кадрів.
Сприяє розвитку мережі закладів освіти в громаді, утворення в межах своїх
повноважень  закладів  освіти  або  внесення  в  установленому  порядку
пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення опорних
шкіл, тощо.

29. Здійснює  управління  закладами  освіти,  що  знаходяться  в  межах
відповідної компетенції та координує діяльність закладів освіти.

30. Сприяє  навчально-методичному,  фінансовому  та  матеріально-
технічному забезпеченню закладів загальної середньої освіти.

31. Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року,
зокрема  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період,  проведення  поточного
капітального ремонту приміщень.



32. Забезпечує дотримання вимог Типового положення про атестацію
педагогічних  працівників  України,  Кодексу  Законів  України  про  працю,
здійснює моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників.
Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення
та нагородження працівників освіти.

33. Проводить конкурс на посади керівників закладів освіти спільно з
представниками  Миколаївської  сільської  ради  згідно  з  затвердженим
головою  громади  складом  комісії.  Звільняє  з  посад  керівників  закладів
освіти.

34. Здійснює  керівництво  колегією  відділу,  яку  створює  для
колегіального  вирішення  найважливіших  питань,  що  належать  до
компетенції відділу освіти, молоді та спорту.

35.  Здійснює у  межах  повноважень,  передбачених  законом,  нагляд
(контроль) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства.

36. Контролює дотримання норм і правил з охорони праці, пожежної та
електробезпеки у відділі освіти, закладах освіти громади.

37. Виконує інші завдання за дорученням керівництва Миколаївської
сільської ради.

ІІ. Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

Нікітенко О.В.
1.  Планує  роботу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської

сільської  ради (перспективний  та  річний  план,  помісячне,  поквартальне
планування, колегій відділу освіти, молоді та спорту, складання доповідної
записки про виконання).

2. Здійснює контроль за виконанням нормативних документів.
3. Здійснює контроль за виконанням рішень і  розпоряджень, ведення

контрольних  справ  відділу,  ведення  документації  комплексних  перевірок
закладів освіти, нарад керівників, тематичних перевірок.

4.  Вивчає  та  аналізує  діяльність  закладів  загальної  середньої  та
дошкільної  освіти  Миколаївської  сільської  ради;  здійснює  аналіз  та
реалізацію робочих  навчальних планів закладів освіти громади, контроль за
дотриманням  ними  Інструкції  з  ведення  ділової  документації у  закладах
освіти.

5. Відповідає за роботу зі зверненнями громадян.
6. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції.
7. Забезпечує захист персональних даних від доступу до них сторонніх

осіб, що може призвести до розголошення або втрати інформації.
8. Складає мережу закладів освіти Миколаївської сільської ради.
9.  Контролює  проведення  попередньої  комплектації  та  тарифікації

педагогічних працівників закладів освіти громади.
10.  Відповідає  за  підготовку  закладів  освіти  до  нового  навчального

року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.
11.  Готує  проекти  розпоряджень,  наказів,  регіональних  програм  у

межах своєї компетенції.



12.  Координує  роботу  з  організації  харчування  учнів  у  ЗЗСО  та
вихованців у ЗДО (у межах своїх повноважень).

13. Подає звіт по виконанню натуральних норм харчування у закладах
освіти громади. 

14.  Здійснює  контроль  за  організацією  безоплатного  регулярного
підвезення до місць навчання і у зворотному напрямку учнів, які проживають
у сільській місцевості.

15.  Здійснює  організаційну  роботу  з  оздоровлення  дітей  та  молоді,
співпрацює  з  відділом  соціального  захисту  населення  Миколаївської
сільської  ради  щодо  направлення  груп  дітей  пільгових  категорій  до
оздоровчих таборів України.

16.  Відповідає  за  організацію  та  проведення  мовних  таборів  та
оздоровлення школярів у таборах.

17. Здійснює облік дітей-сиріт, дітей, які залишилися без батьківського
піклування,  дітей-інвалідів  та  дітей  інших  категорій,  які  потребують
соціально-правового захисту

18. Готує і подає для розгляду документи на здобувачів освіти з різни-
ми  порушеннями  мови,  інтелекту,  фізіологічних  порушень  для  організації
індивідуальної форми навчання та інклюзивного навчання.

19.  Створює  умови  для  прискореного  отримання  бажаючими повної
загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном.

20. Контролює роботу з питань цивільного захисту населення.
21. Забезпечує підготовку та узагальнення матеріалів, для розгляду на-

чальником  відділу  освіти,  молоді  і  спорту для  доповідей,  промов  тощо  з
питань, що відносяться до  компетенції відділу

22.Бере участь у підготовці нарад керівників шкіл, ради відділу освіти.
23У  разі  відсутності  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту

Миколаївської сільської ради з поважних причин (відпустка, хвороба тощо)
виконує його обов’язки.

24. Виконує інші завдання начальника відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради.

ІІІ. Провідний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

Гаврилюк М.С.
1. Надає пропозиції до місячного, квартального, річного плану роботи

відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради  щодо
проведення спортивно-масових заходів в громаді.

2.  Проводить  роботу  щодо  ведення  обліку  дітей  дошкільного,
шкільного віку та учнів Миколаївської сільської ради.

3.  Готує  та  надає  статистичні  звіти  за  формою ЗНЗ-1  та  проводить
здачу  зведених  звітів  системи  МОН  комунальної  форми  власності  за
формами 77– РВК, 76 – РВК, Д-4, Д-5, Д-6, Д-7, Д-8, Д-9, 1- ЗСО.

4. Готує і надає звітність по кадрах 83-РВК.
5. Надає звіт про діяльність закладів дошкільної освіти за формою 85-

К.



6. Забезпечує освітні установи громади документацією для організації
освітнього процесу,  забезпечує замовлення на виготовлення документів про
освіту  випускникам  закладів  освіти.  Готує  відповідну  документацію  для
нагородження випускників-претендентів на отримання атестата  особливого
зразка та свідоцтва з відзнакою.

7.  Відповідає  за  роботу  в  інформаційній  системі  управління  освіти
(ІСУО, ДІСО).

8.  Виконує  обов’язки  адміністратора  (відповідальної  особи)  ЄДЕБО
(Єдина державна електронна база з питань освіти).

9. Відповідає за організацію та проведення ЗНО учнів шкіл громади.
10.  Здійснює  контроль  за  організацією  та  проведенням  державної

підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти.
11.  Узагальнює  результати  вибору  підручників  закладами  освіти,

формує замовлення на виготовлення підручників, відповідає за отримання та
доставку підручників до ЗЗСО.

12. Координує роботу з питань попередження травматизму серед учнів
шкіл громади. Готує та надає звіт про травматизм під час освітнього процесу
в закладах освіти.

13.  Здійснює  контроль  зa  медичним  обслуговуванням  учнів  і
вихованців  та  проходженням  медогляду  працівниками  освіти;  за
дотриманням  керівниками  закладів  освіти  санітарно-гігієнічних  вимог  та
протиепідемічного режиму в закладах.

14.  Забезпечує  у  межах  своїх  повноважень  виконання  завдань
мобілізаційної підготовки.

15. Бере участь у розробці програм та заходів з питань молоді, фізичної
культури та спорту, організовує роботу, пов’язану з їх реалізацією.

16.  Забезпечує  формування  та  затвердження  календарного  плану
проведення  спортивних  змагань  в  громаді.  Розробляє  та  подає  на
затвердження положення, регламенти змагань.

17.  Відповідає  за  проведення  спортивних  змагань  та  ігор  серед
школярів.

18.  Організовує  і  проводить  фізкультурно-спортивні  заходи  серед
широких  верств  населення,  залучає  їх  до  занять  фізичною  культурою  та
спортом, забезпечує пропаганду здорового способу життя.

19.  Комплектує  склад  збірних  команд  громади  за  видами  спорту  і
забезпечує  організацію  підготовки  та  участі  спортсменів  у  змаганнях
обласного і районного рівнів.

20.  Готує  і  подає  в  установленому  порядку  відповідну  статистичну
(форма  2-ФК)  та  інформаційно-аналітичну  звітність  про  стан  та  розвиток
фізичної культури і спорту.

21.  Контролює  роботу  щодо  проведення  щорічного  оцінювання
фізичної  підготовленості  учнівської  молоді  у  закладах  загальної  середньої
освіти громади.

22. Сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні.
23. Порушує в установленому порядку клопотання про нагородження

спортсменів,  тренерів  та  працівників  сфери  фізичної  культури  і  спорту
державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань.



24.  Залучає  громадські  організації  фізкультурно-спортивної
спрямованості, молодіжні та інші організації до проведення змагань.

25. Веде облік вхідної кореспонденції відділу.
26.  Здійснює керівництво за  організацією в  закладах  освіти  громади

пожежної безпеки.
27. Бере участь у підготовці нарад керівників шкіл, ради відділу освіти.
28. Виконує інші завдання начальника відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради.

ІV. Провідний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

Геращенко М.П.
1. Надає пропозиції до місячного, квартального, річного плану роботи

відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради  щодо
проведення конкурсів, акцій, фестивалів, місячників, тижнів.

2.  Здійснює  планування,  проведення  атестації  педагогічних  кадрів,
ведення нагородних матеріалів на педпрацівників. 

3.  Координує роботу психологічної служби громади, надає допомогу
практичним психологам.

4. Координує роботу закладів загальної середньої освіти громади щодо
впровадження Концепції Нової української школи у початкових класах.

5.  Організовує  співпрацю  з  Центром  професійної  підтримки
педагогічних працівників з  питань вивчення  стану викладання навчальних
предметів.

6. Контролює діяльність закладів освіти з питань виховної роботи.
7. Координує роботу закладів освіти пов’язану з охопленням навчанням

та вихованням дітей, організацією їх дозвілля, зайнятості у позаурочний час.
8. Організовує та контролює роботу заступників директорів з виховної

роботи,  класних керівників, педагогів-організаторів.
9. Координує діяльність закладів з питань залучення дітей та учнівської

молоді  до  реалізації  освітніх  програм  творчих  спілок,  національно-
культурних товариств, дитячих, молодіжних і громадських організацій.

10. Координує роботу закладів освіти щодо запобігання бездоглядності,
правопорушень  серед  неповнолітніх,  відповідає  за  складання  банку  даних
учнів, які перебувають на профілактичному внутрішкільному обліку. Сприяє
відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам у
запобіганні  дитячій  бездоглядності  та  правопорушенням  серед
неповнолітніх.

11. Відповідає за організацію і проведення конкурсів, свят, фестивалів,
місячників, тижнів, акцій у закладах освіти громади.

12. Координує  роботу  щодо  проведення  конкурсу  «Учитель  року»;
відповідає  за  організацію  та  проведення  предметних  олімпіад  та  готує
звітність  за  їх  наслідками;  організовує  підготовку  та  проведення
Міжнародних та Всеукраїнських мовно-літературних конкурсів,  аналізує їх
результативність.

13. Координує роботу  МАН України в закладах освіти громади.



14. Відповідає за організацію туристсько-краєзнавчої роботи в закладах
освіти громади.

15.  Забезпечує реалізацію на території громади державної політики з
питань  молоді,  проведення  заходів  з  патріотичного  виховання  молоді
громади.

16. Координує роботу з нацменшинами в закладах освіти громади.
17.  Відповідає  за  роботу  сайту  відділу  освіти,  молоді  та  спорту,

контролює роботу відповідальних за функціонування сайтів закладів освіти
громади.

18.  Виконує  обов’язки  секретаря  колегії  відділу  освіти,  молоді  та
спорту.

19. Веде облік вихідної документації відділу. 
20. Бере участь у підготовці нарад керівників шкіл, ради відділу освіти.
21. Виконує інші завдання начальника відділу освіти, молоді та спорту

Миколаївської сільської ради.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту
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