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кА]\4, янкА- Б у зъкл рАЙон нА дЕр}кАв I-{л АдiмI i-i I с l-рА LU rI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. I(ам'ягtка-Бу,;ька It9 .l /0/-"1/ 1}а

Пр о з аmв ер dнс е н ня П оло ctc е н ня
про секIпор ocqima Каrw'янка-Буз b\oi
р а йо н н о i d ерж ав н oi ad"uiHicmp а цii
ЛbBiBcbKoi обласmi

Вiдповiдно до статей 5,6 Закону Украi'гrи ,,Про ir,tiсцеrзi liiel))tiiit{li
алмiнiстрацiТ>, Типового положення llpo стрlrктурний пiriрозлi".t blicueBi-,';

деря(авноТ адмiнiстрацii, затвердiкеного постановоiо i{абiнет:у l\,1ii-ric,t,piB Yr<plri;lir
вiд 26.09.2012 Jф8В7, на виконання розпоряджень голови Камl'яi-ittа-Бузr-,tttll'
paiioHHoi державноТ адмiнiстрацiТ вiд З0. i 0.20 i 9 tYч2ббi 0]-(].Ч. i 'J ,,i ii;il
tзtlорядкування структури районноТ дер}кавЕIоi ад,чriнiстраrtit',,. Bi;l, ]].l i..]i, 

")Jф286/02-08/ l9 <Гlро внесеl]ня зlчtiн до структури раitонгiоt Jtelэit<alзtio'r

адмrirriст;эацiТ>тавiд23.12.20l9Jф3 lВ/02-08/l9<<Провнесеннязмiнлосгj)\,ii,I\|rli
райогiноi державноТ адмiнiстрацiТ> ;

. l. ЗатвердитиПоложенняпроceкTol] освiтиКам'яriка-Бузi,l<tl;';,lliiiоlilitli
/]ерrtавноi адмiнiстрашii Львiвськоi областi, rцо додасться.

2. Вваiкати такиiчI, шо втратило чигiнiсть. розпорядitiенtlri I'O-i()]]ii

районноТ державноi адмiнiстрачiТ вiд l9,02.20l 8 зVgl0]i02-0|jl l ,! rri il;tl

затвердЖеннЯ ПолоlкеннЯ прО вiддiл освiти Кам'янка-БузькоТ 1laliolilir;';
державноТ адмiнiстрацiТ>.

ження змишаtо за собою.

Xlrиc,r,rtrla Зr\ ruI }'.iI.}.

Контроль за виконанням розп



зАтвЕрд}кЕFiо
розпоряд){iе}tням гол ови
районноi державно i адiчt i гr i cTpar_ii)'

вiдц C/u D LL'?ц,я __2t)20 ilo;t.,

хs -/ / ol- з-/ l"l,c

лоло}кЕннrI
пр() celtTop освiти Кам'янка-БузькоТ районноi лержавноТ ад,лtilliс t plrrlii

l. Загальгii полоiкенп" ,'ou',cbKo' 

обласr,i

l) СектоР ocBiTpt раl"tонноi державноТ адмiнiстрацiТ (дшri - секl ор tlctзi i it )

утворrос,гься головою районноТ державноi адмiнiстрачii', вхо;iи1-I) д() ll' cK,llaii,,, l ;з

N,IежаХ районУ забезпечУс виконання покладених на сек,гор завда}lь.

2) СектОр освiтИ пiдпоряДковустьсrr головi Кам'янка-Бчзькоj' ji.ilijii]iзJir_i;
аЛП'liНiСТРаЦiТ, а ТаКО)t ГliДЗвiтний'га пiдконтрольll},lй лепар,гаN,Iеlil-\,tlciriiii i lil,\,i.'t
.' [ъвiвськоi обласноi дертtавноi адмiнiстрацii

N4iсцезнаходженНя сектору: вулиця Iв,Франка, l4. м. Кам'ягt;<а-iJiзl,iсlt,
"i{bBiBcbKa область, В0 400.

Повна назва: СектоР освiтИ Кам'янка-БузькоТ рziйонноi' -le1l;ItllЗi;t,;
адiчt it-t iсl,рацiТ Лъвiвськоi областi ;

3) СектОр освiти у своТй дiяльгtостi кеllусться: KoHcTtlTyriicto Y;tp;_ii'rl;l.
законами Украiни, актами Президента Украiни i Кабiнету Мiнiстрiв }'Kpaittii.
наказами та iншими нормативно-праI]овими документами N4irricTL-[)clba ocBillt i

наукИ УкраТни, розпоряД}кеFIнямИ голiВ обласноТ, paiYtortHoi' .iei))K;lijlii)i
адruril*iстрацiТ. наказаNIИ департаМентУ освiти i HayKi.r oб",tacltol'.iii]i],,liajj]{!-i
адл,liнiстрацiТ. а також цим Положенняrчt;

4) Сектоlэ освiти фiнансусться за рахунок коштiв дерI(авllого бto.it)tci_i
ГРаНИ.-lltа ЧИСельнiсть, фонд оплати працi працiвнl.tкiв сек,гору та IJl.ti(aTкil tla i-l()i ()

УТРИМаН Ня Встановлюються гол о BoIo районн оТ дерх(ар ноТ адм iH i страш ii',

С'ГРУКТУРа i штатний розпис сектору освiти заl,ijердiкуlOться I,о.пOi]uirl

1lаЙОННОi Де_ржавноТ адрriнiсr:рацii' за лоданtlям завiдува ч а сектор), ос tз i,l t I :

5) Сектор освiти € rоридичноtо особою гlублiчLtого праi]а. tvlilc c;lI1oc-;,iiiliilii
балаtlс, ]]ахунки в органах Казначейства, ycTaнoBilx банкiв, IIеLtаl,гк), ;;

2. OcHoBr;i завдання сектору clcBiTll:

l ) iэеа-чiзовус дер}кавну tlолiтику в галузi осtliт,и i виховаirIlя llit Bi,tttciiзi. iiiiii
Tepl.rTopii (з урахуванням особливостеti соtliitльно-к/vJIьтурItого ccpe:lot]li liiil
району);



2) забезПечус викОнаннЯ КонститУцii i законiв Украiни. aKTiB ilрезлrлеrrгli
Украli-lи. КабiнетУ N4iHicTpiB Украiни, наказiв MirricTepcTB, iнших цеIlтl].}льII1.11
органiВ врlконавЧоТ владИ та здiйсНення коI-iтролю за iх реалiзаL{iеrо;

З)забезгlечус у межах своТх IIовноважень зах}lст прав i законttl,tх iit-t.ellccitз
(liзичних ,га юридичних осiб;

4) r-rадас адмi нiстративнi послуги ;

5) бере участъ у пiдготовцi пропозицiй до гlроектiв лрогlэам соцi;llьlIо-
еlсономiч1-1ого та культурного розIrитку вiдповiдноl' ад,virriс,гI]атi]ljijо-
"r,ep итор i ал ьноТ одиницi ;

6) вrrосить лропозИцii шодо проектУ вiдповiдного мtiсцеlзого бtод)iiе-],\.

7) забезпечус ефективне i цiльове використання вiдповiдrtих бюл;tiе-гIii,х
коштiв;

8) бере участь у пiдготовцi заходiв шtодо регiогtа-llьного рOзвлll,к\,.
9) розроблЯс проеltтИ розпоряД)t(енЬ головИ pal-toHгtot ,-ieP;ttaBtttli

адмiнiстраuii. у визначених законом випадках - проекти IJopj\,IaT1.IBt.iO-iIj)[-ll]Oi],ix
aKTiB з питань реалiзацiТ галузевих повнова)i(еFIь;

10) беРе УЧаСТЬ У погодженнi проектiв FIормативно-правOlJIlх аttiitз,
розроблегtих iншими органамl1 виконавчоl влади;

l l) беРе УЧаСТЬ У розробленнi проектiв розлоряд7(еI-1ь t,oJloBr1 paйotiiti,'l
лерiI(авноТ адмiнiстрацii, проектiв нормативно-правовLlх aKтiB, гоJIOьt]ililij
1эозробrrиками яких с iншi cTpyкTypHi lliдроздiли;

12) беРе Участь у гliдготовцi звiтiв голови paйoi-il-io).llei);j(tti]tlo]
а;lмiнiстlэацiТ для iх розглядУ на ceciT районноТ ради;

i3) готУе самостiйно або разом з iнширlи cTpyкTypljltмrI гliдроз;lj,ill:чlli
iНфОРМацiйнi та аналiтичнi матерiа-пи для подаi]ня головi раiiоriгiоi де1l;ttав;rili
адшriнiстрацiТ;

l4) забезпечус здiйснення заходiв щодо запобiгання i ll1эо,i r.lдlii' licl1_.r_r,iiitli':

i5) готу€ (бере участь у пiдготовцi) проектtI уго.1. _1ol-tlB.r_rl,i ,.

r\Iеморандупliв, лротоколiв зустрiчеЙ делегацiЙ i робочих il]yл ), rt'te)jiax cBt,lx
I]oBHoBa)i(eHb;

l6) розгляда€ в установленому

\i

законодавстI]ом tlорr]лку зверilеli}iii
громадян;

11) опрацьоtsуе заоити i звернеtltlя народних лепуrатiв YKpll'riii ,il]

;1епY,гsтiI] вiдповiдних рад;

l9) постiйно iнформус населення про стан здiйснеl-tt-tя IJ}I:]Haчeliilii

законоNiI повноваженъ;



20) в межах свосi комtlетенцiТ надас ме]одичну догIоiчlогч op1-1iI{it\I

it,tiсцевого самоврядування з питань здiйснення надаLiих Тм законо]чl гlol]ttol]a)lieitt,
оllгаl tiB виконавчоi влади;

2 1 )здiйснюс повноваження, делегованi органа]\,I1,1 \lic;tcilili,,l
самоврядчвання,

22) забезпечуе у межах своТх пoBHoB?iI(e]lb 1]икоl{аt{l-{rl J:il]/|ll-1]i],

lчIобiлiзацiйноi пiдготовки, цивiльного захисту насеJIеFiFlя, до,грI.1tчtаIi]Ir] l]l.ibil.)i-

законодавства з охорони прачi, ло}ке}кноi безпеки;

23) органiзовус роботу з укON,IплектуtsанIlя. зберiгангllI, об.,liit,r,i,ii
використання архiвних документiв;

24) забезпечус у межах своТх гtовноtsажень 1эеалiзацirо дер)l(авl{оI по:li,гlrкiI
стосовно захисту iнформацiТ з обмеrкениNl доступом;

25) бере участь у вирiшеннi вiдповiдно ло законодавстI]а Kojlel(l,}.tBiIll\

трудових спорiв (конфлiктiв);

2б) забезпечуе захист персонаltъних даних;

27) здiйснюс передбаченi законоN,I галузевi пoBнoBaiкetlIlri:

28) аналiзус стан освiти в районi, прогнозус розвитоI( заI,rtrlь1,1оi' cepeiilIt,t-rl .

дсlшкiльгtоТ та позашкiльноТ освiти, удосконаJlення мережi вiдttоlзiдгiц; 3311.11;1,iii;l

освiти незалежно вiд типiв iформ власностi згiдi-rо з ocBit,lljMpl по'гребаt,t;t

громадян; розробляс та органiзовус виконання районноТ прогI]аr\lil l)oзlзiIiti'l
tlсвiт,и.

29) забезпечус с,гвореF{ня умоВ для здобуття гроМадяI]ам].l ,li(liltlii-li,il'.)].

t,toBHoT загаJrьноТ середньоТ та позашкiльноТ освiти вiдповiдrjо до tlcBi,1,1,tjX ttо-гl,,^:б

особистостi та il iндивiдуальних здiбностей i шrоясливос,гей:

30) контролюс дотримання законодавства Ir гfuчузi ocBiTtt, 2-[elэ;ttaBtioi,,.l

стандч)Ту загальноТ середньоТ освiти та вимог Базового l(оrVIПоtlеtl,га .цOixKi;tl,il,]l'

ocBlT1.1 вlдповlднимлI закладами освiти ycix тиt'liв i фо1l,r,l lJJi:t.l ttlr.:; i,

розташованими Lia територii району,

3l) забезпечУе навчалъно-JчlеТОДИiЛi:iе керiвгtиштво llt Vj]i)atl;lj;tti;r

закладами освiти, lцо зr{аходяться в ме}ках вiдповiдноТ TepttTopiT i с ItOi\,lYIIa,rlbilUlO

власнiстЮ, органiзОвус iх фiнансове забезпечення тазмirtненrtя l'х ,vta,гellia;lbittl'i

базl.r; ]iооl)диllуе дiяльнiсть цих закладiв сlсвiти, а TaKo)t( закrlадiв осlзit,1,I ilit_tiiix

rРорп,r власностi;

З2) забеЗпечуС В межаХ своТХ повtlоваrtiень розвltток 1эiзrtltх r];t;1-1"r

позашitiЛьноТ освiТи, в томУ числiза мiсцеМ прожLlвslлня дiтеЙ, (lop,r,ryi, lIiJ()l-i)l:lilli]

розвитку лозашкiльноТ освiти, спрямованi На 1ворLtий розвиток особt,tстос,гi,

u""uпaпrrя та пiдтримку обдарованих дiтей ) TaJIarloBilToT п,t олодi,

зз) органiзовуС i проводлtтЬ фiзкультУрно-спортл,вt,ii заходt,i cei)c.Ii

tllирокиХ верстВ населен]-iя, залучас Тх до занятЬ фiзичноtо куJiьтурою ],i1 споl]1 O,'r,1,

забезпе.tення проП аганди зДоровогО слособУ ,{(ИтТЯ;



з4) органiзовус оздоI]овЛення, вiдпочиtлок i дозвiлля v,lltclti.ttiili
освiтгtього про]lесу;

З_5) сприя€ розвиТку самоВрядування у загальноосвiт,гtiх, дlоtuкi.цьltttll ,;,.,

позашкiльних закладах освi.ги,

,j6.) здiйснюе вдоскоIIаJIення гrросресiйtlоТ
riрацiв1-1иl<iв. iх пеiэепiдгсlтовку та атестацiю у
MiHicTepcTBoM освiти i науки YKpaTHr,r:

KBa,.li(liKarrii пелаl,сlгi tl l l i lx
порядку, j]c,{,;llIOi]-iIetloNl\

З7) СIТРияе Проведеннtо експериментальtлоi та iнгtоваlliйrноI дi;t;tьt-tосгi .,

освiтньопlу процесi закладiв освiти району;
38)ЗабеЗПеЧуС соцiальний захист, oxopoнy }кLlття, здоlэов'я,га захrlсг lli)iilr

учасникiв освiтнъого процесу в закладах освi.ги;

З9) Забезпечус здiйснення tчtiжнародного спiвробiтI{LiLl,гв.i.

З. OcHoBHi фуrrкцiТ сектору освiти:

I ) ОРганiзаuiя мережi та здiйснення керiвницт,ва зaгaJlbLuoctзi,ittlrtit.
дошtкiльllиN,lи та позашкiльлtими закладами освiти району:

- ВиЗначас потребу у закладах освiти ycix типiв та подас пропо:]лtr-lij'го,tоrзi

РаЙонноТ державноТ адмirriстраuii lцодо удосконаJlеннrl Тх Mepeiiti BizltltclBi;iilt) ]i()

СОцiально-економi.tних i культургtо-освiтнiх потреб pa}'toнy _ia ltiu,;lзti'-.l;i
необхiдrrоТматерiально-технiчноi, науково-методичкоТбази, ltедагогiLIjtil\ Ka;;,itr
,гошо.

- забезпечус оперативний коFlтроль за збереiкенняiчl icHyto.;tlL uci).rjii
загальноосвiтнiх, дошкiльних та позашкiriьних закладiв tlсвi,г1.1; clII)tiri{_, i;,,

навчально-методичному, фiнансовому Tat ма,герiально-техrtiчLlом), забезtIеLlеl IItj():

- бере участь у прогнозуваннi потреб регiону у фахiв1_1ях 1эiзгitlх ril;tэt]i,:liii
та" спецiа:tьностей дJIя системи ocBiTlr, трансферу техгlолt_lгit]i, iirt;oB;rцiiitrt-,l'

лiялъностi та iнтелектуальноТ власност:i ;

- готус гlроекти рiшень про закрiплення за закладами загаJiьl,iоl'сеl]едtii,()i
освiти , Kpitvt лiцеТв, гiмназiй, колегiумiв, спецiалiзоваriих шкiл (rлкiл-irгrерJlа i'iI]]

та приватних шкiл, територiТ обслуговування) вiдповiдrlо до якоТ ведет,ьслi iiб-tii;

дiтей i гriдлiткiв шкiльного BiKy та дiтей дошкiльного BiKy;

- в!lвчае потребу та вI-Iосить пропозрtцiТ*, до paйolll-ror дср]il(а]]]I(]l

адмiгriстрацii про утворення закладiв освiти для дiтеl.i, якi t-iотребуrо'гь соЦiа-поiiоl'

допоN,Iоги та реабiлiтацiТ, органiзовус Тх навчання (у тому члtслi - й iндивiДуа.ПЬrrС )

та вихованl1я у закладах загальноi середньот освiти та спецiаль]I1,1х заl(jiадах

ocBiT1.1;

- вI,Iвча€ потребУ та вноситЬ прогrозиuii'дО райогrно[ jleil;ltaiзittl'r

алпrii-riстрацii rцодо утворення вечiрнiх (змiнних) шкiл, класjв, груIi _j (--)Li}lc)iO l,;t

зaoLillolo, eкcTepнaтHoto формrами навчання при закладах загальноi середl]l,о]

освiти, L]творю€ умови дJIя склал аннядержавноТ пiдсумковоТ атестацij' eKc,l,epitoill:



- вноситъ пропозицiТ до районноТ дерiкавноТ адмiнiстраuiТ гrро Biдl<1ll.tt,iii

профiльних класiв, гiмназiй, лiцеТв, колегiупriв, навчально-вl,tховI-11.1х Koivii].цelicrL].

навчально-виховних об'сднань, спецiалiзованих шкiл (rriKi.п-itrT,ei)}iaгlij).
,rtiiitшкiльних навчально-виробничих комrбiнатiв, центрiв дtлтячоТ r,a toltal{bliо]
,гi]орLIос,гi. допризовноt'пiдготовки тощо, сприяс iх ма,герiа-llьtliй rliд,1,lllrirшl.

- погод)кус проекти булiвництва закладiв загальлtоi середньоj' ocBi,ilr.

дошкiлълtих та позашкiльних закладiв освiти, сприяс j'x p;tuioirmbIjo\i,i

розп,tiшеннло;

- забезпечу€ органiзацiю в закладах освiти роботи з фiзичtlого BL,txot-]itilIirl.

(-l iз кчл ьтур н о-оздоров чоi,га с портивноi робот:и ;

2) органiзацiя нормативllо-правового забезпечення загальноТ сеj)едfii,,.ll'.

дошкiльноТ та позашкiльноТ освiти в районi:

- коl]тролюс дотримання закладами ocBiTl.t ycix TrarriB i cPopMr B.ltacHocri

зttкоt.lодавства у сферi освiти. дерiкавних виIчlог щодо з,чtiстч. 1эiвrtrr i обслli
ocBiTHix послуг вiдповiдно до рiвl-ля i профiлю навчання;

- сприя€ органiзацiТ та реалiзацii варiативноТ складово[ з,r,liсtу загltл'iL.li()i

середньоТ освiти;

- контролюс виконання конституцiйних вимог tцодо обов'яЗкОвtlС ii
здобуття дiтьми i пiдлiтками повноТ загальгtоТ cepel\HboT ocBiT,i,l;

- забезпечу€ ]] ме>ltаХ cBtlix ловноваЖень виконання KoHcтt,tтyitit' YKp,lril;il

шодо функцiонування украiнськоТ мови як державноТ в закJlадах ocBi Гll:

- сприяс задоволенню ocBiTr+ix запитiв представниt<iв t,tацiогtа_t blljiX

]чlеншиFl; надаС можливiсть навчатись рiдrrою мовою чи вивчати iэiлtiу' NlOL]'y' Ij

дерiкавгIих ],а комунzuIьних закладах освiти;

1lроводить експертну оцiнку cTaTyтiB закладiв осгзi,гlt KoMyIILLlI;il()I ;it

iliшиХ форп,r власностi, ТХ пiдготовкУ дО peccTpauiT pticцeBl,tMltt ()l]i'.ti jir\,lil

викоfiавчоТ влади та органами мiсцевого самоврядування.

3) органiзацiя навчаJlьно-методичного забезпеченItя закладiВ зага-ilьttоl

середньоТ освiти , дошкiльних та позашкiльних Н&ВЧ3Лlэних закладitз:

- cllp ия е навL{аJIьНо-методИ чномУ забез пе.iенню закjlаli iB ос Bi l,r,r ;

- tsпроваджус наtsчальнi плани i лрограми, Ъатверд;кенi MiHicTelэc1,I]O\l

освi.глr i науки Украiни, N{iHicTepcтBoм шtолодi i спортУ Украr'ни; за,i,веil.|t/ii\t

робочi навчальнi ллани закладiв загаJIъноi середньоТ освiти та IIoзaLtll,i-,tbtlll,r,

дошкi-гtьних закладiв освiти; погод)tуС навчальнi tt.itaHlt llриватнllх ]irii.'lli,-;lt,

ocBi.lll.t. ш]о itадають загальну cepe/lI]Io ocBlTy; вFIоситЬ lrропЬзишir'lIiO;]i(]

застосування експериментальних навчfuтьних планiв i програм;

- органiЗовуС навчання обдарованих дiтеЙ; проl]о/-tl,{l ь в устагlовлеIILl]li}

I1орядку конкурси,'олiмпiади та iншi змагання серед учгriв,



- формус замовлеIlня на видання пiдручлrикiв, IlавчальIlо-j\Jеl-одtl,iliil\
rrосiбtrикiв та iншоТ навчЕL,lьно-методичноТ лiтератури. бланкiв /lоj(уIIсlгi,iiз l;1,,,

c_lcBiTy; забезгтеччс ними заклади освiти;

- видас iнформачiйно-методичнi бюлетен i.

- готуе та в установленому порядку подас статистичгtу звi-гlriсl,ь прtl cTitJj

i 1эозвиток освiти, ir+новаrдiйноТ дiялl,ностi, стан реалiзацiТ iнновацiл"tгlt-lх гllэоеtt,t iB.

забезпеченriя захисту лрав iнтелектуальноl' власностi lз 1lегiоlii. lIi()

L{алежать до його компетенцii;

- готус пропозицii до проектiв державних цirtьов1,lх. гitjl\/,]еtJil,( l;i

регiональних програм полiпшення становиша освiти, забезliечус: Тх виtссli]litI{rl:

1) органiзачiя (liнансового забезпеt{ення закладiв заIгсLIt[lоТ cepeJtlll..l'i
ocBiTи. zIоrшкiльних,га позашкiльних закладiв освiти:

- сприяс фiнансовсlму забезпеченнlо iснуrочоТ Mepe;Ki зак;lаitirз ocBi,l'1,1:

- вносить пропозицiТ шодо обсягiв бюлжетllогсl фiнансуванttrt заit,;lL.'lii,,

освiти, якi перебувають у комунальнiй власностi, аналiзус i'x tзtlltорt-lс,l,;iliIlя.

- контролюс створення та аналiзус t]икористання у закладllх загfurL,tiоl

середньоТ освiти фоrлду загальноI-о обов'язкового навчання, яtсий (lo1lMrire'l'llcil 'Jlt

paxyFtoK коштiв мiсцевого бюдrкету, а тако)i за.rIученl-{я ксlшtтiв гtiдгllэitс.ьtс'l'iз

ycTaIJoB. органiзацiй та з iнших джерел, для задоВолення tчlатеiэiальгtо-лuб_r r ()Ijii]r.

гrотреб учнiв.

5) оргагriзацiя матерiа_шьно-технiчFIого забезпечення заt(Л:l.iiiгз заг:t-ili,'ii,l'

серед}Iьоi освiти, дошкiльнiлх та позашкiльнIlх зак"падiв освiти:

- спl]ияс матерiа:tьно-технiчномУ забезпе.IеFIнtо закJIаjliв освi,г;,;.

tsведеннЮ в дiю Тх нових примilленЬ, КО,\,IПЛектуванI-itо мебля,vtl.t. BiдttloBiittiitrl

обладнанням, навчаJIьно-методични]чlи посiбниками, лiдручникаNtи l]oшiO;

- органiЗовуе пiдготовКу заклаДiв освiтИ до I1oBoI-o навчальноl-о l]t.lK\,-

ЗОКРе,Vа до роботи В осiнньо-зирtовий перiод, проведенtiя ll(]l'ОtIiiОГ() ]li

капiтальгlого ремонту прим iшень;

- здiйсrrrос контроль за дотримаFIням лравиЛ безпеки iкt,t,i-t,сдiяjlь1tосl j-

Ilротипохtехсноi безпеки i санiтарного ре}киму в закладах ocBi,t,it т,а iIi-iji.iiiitr{

практичноТ допомоги у проведеннi вiдповiдноТ роботд,

6) органiзацiя дiяльностi учасникiв освiтнього llpollecy l] зак-,li-tдil,\ tlcB; tlt

раЙону та забезпеченi-Iя iх соцiального захисту:

- надае допомогу органам оtliки i пiклування у BJlaj_UTyBairiri дiтсй-сlrр;r i

дiтейl, позбавлених батькiвського пiклування, до iн"гернатгiих закJlаi-iiв i iз cil,t'l'ili.,i

опiкУ (лiклування), на усиновлен}tя, в}кивас заходiв до захист,v особлlс,гitх i ,

ruIайнових п]]ав даноТ категорiТ дiтей;

- сприЯс запобiганнгО бездог.ltЯдносr,i та rip;tgolIopyixe llb c,i)t], i

неповl{олrтнiх у закладах освiти; здiйснtос ссlцiально-гlедагогiчнLl}"l IlaTpoIJa,K;



- КОординус роботу закладiв освiти, ciM'T та громадсьl<остi, tit_lв'яз;ittоl' r

навчанi{ям та вихованням дiтей, органiзацiеrо Тх дозвiлля;

- сприя€ дiяльностi дитя.tих та молодirкних органiзаltir.r. l,R()l)til{.\

сlб' сднаll ь, товариств;

- забезпечуе створення та функцiонування IIсихоJlогiчtrоl' с,п1,;ttбll ll

закJ]адах освiти;

- координус роботу, пов'язану iз здiйсненняп,t ) зак.llаilliх i.,t:Bj;tt

п рофесiйгrоТ ор iентацiТ учнiв;
- органiзовус харчуваI]ня дiтей у закладах освiти за paxvlIoJi j\iicllcI,1l..,l il

бrодiкету та заJlучених коштiв;

- вносить прогlозицiТ шодо органiзаuii безсlплаr,}tого i\IeдtlLiIl.)i,(,

обслlуговування дiтей та учнiв у закладах освiти, здiйсненi-tя оздорttl]чlIх }axti,liiз.

- гlрогнозуе потребу району у педагогiчнttх праuiвниках i cпer{ia.ltjcT,irx i. l

разi r,*еобхiдностi, уклада€ договори з виII]ими закладаN,lи освir,и ila l'х tti/iго,I olз;, i .

- сприя€ наданнIо педагогiчtlим працiвникам дер)i(аtsil1.1х l'ailaiгriil.
передбачених законодавством. вrкивас заходiв д(о соцiальIIого зах}Iс,г\ )',iacttltt;it,
освiтrlього процесу;

- органiзовус роботу rцодо пiдвиrцення квалiсРiкашiТ псдliiгоt-i'iiltti.
rrрацiвниrсiв;

- органiзовус проведення атестацiТ педагогiчних i керiвгtих Ka:][liB заt<;lltriitl

освiти вiдповiдно до Типового поло)(енгlЯ про aTecTaшitt_i гIt]ji;.lJ't)| i',]I,1 ,,

праuiвникiв УкраТни, затвердженого i\4iHicTepcTBoм освiти i гrауки YKpalrlil.

- рOзl]lядас та вносить в установлеt]ому порядку гrропозl,tцii' i.ltt)_l(r

заохоLIеl_tня та нагородх(ення прачiвникiв ОСвiТИ;l

- слрия€ працевлаштуваннlо та зайняr,остt молодl, розвитку Mojloлl)ii]tLii

п iдпllисмницькоТ дiял bHocTi ;

- здiйснюс заходи, спрямованi на пропагування cirrteйttt,tx uittitoc,tci:i.

пiдвиrцеtiня рiвня правовоТ обiзнаностi батькjв i дiтей;

7) iнша дiяльнiсть сектору осtзiти:

- подае в установлено]чI,у порядку статист}tч[iу звi,гнiсть llpo cTLl)i i

розвиток освiти в районi; органiзовуе з цiеrо метою збирання та опрацlов|iltliil

iнформацiТ i формування банку даних;

- iнфорМус населення tlрО стан та перспекТиви розвитку tlсгзirit в 1lliii,-ltll

(ire рiltше l-{iii{ одиFr раз на piK);

- взасмодiе з органами громадського самоврядування,

- забезrтечуе розгляД зIJерFIенЬ гроN,Iадян у межах свосТ KoMlle-i,ettitil"

IrpaXoByC ,or"r""rri пропоЗицii, вrкИв ае заходL{ до ycygeцHri гrедолiкiв у робо i i,



4, СеКТОР ОСВiТИ ДЛ,lr ЗДiйснення повFIова)i(ень та викоFIаFIня завдilili,. Iji()
l]i.tзначенi, мас право:

]) одержувати В установленомУ заi(оtlодавствоN4 гlорялку вiл iгitшtlr;
СТРУl(ТУРНИХ ПiДРОЗДiЛiВ РаЙОНнОТ держадмir+iстрашiТ, оргllгliв ьtiсllеlзLli,t_,
саIиовряДуванняr лiдприсмств, устаноВ та органiзацiй незале)i(нО Bi;t ti;tlll:ui;i
вла-сносl]i та Тх посадових осiб irrформашiю, документи i MaTepi:r-ltl.t. ltеобхiлiti .,i-li,
вtlкоl]аllня покJIадених на нього завдань;

2) залучати лО виконання окре]чlих робiт. участi .у вив.tенгti Otii)c:,iiI.,:
IlltTaнb спецiалiстiв, фахiвцiв iнших структYрFi}iх пiдроздi,,liв ;;;iйoltllil'i
ДеРЖаДМiНiСТРаuiТ, пiдприСмств, установ та органiзацiй (за llогод.,ltелtttя,r,t l ir,
керiвниКами), предстаВникiв громадських об'сднань (за згодою).

З) вносити В установленомУ порядку прогlозиЦiТ iцоitо )1доскL)]J|гIсiI1{,l
iэоботи районноi дерiкавнот адмiнiстраrriт у галузi ocBiTtl.

4) ВНОСИТИ До N4iHicTepcTBa освiти i науки УкраТни. iнших цеIJтl]аjlьil,.l)i
ОРГаНiВ ВЛаДи ПропозицiТ з шитань удосконаленFlя закоi]одавства та зNliст_у ocBi,l,;l.
органiзацii навчалъно-виховного процесу, полiпшенл{я навtlальг]о-меl,одl1чIIоl,о
забезпе.tеi Iня FIавчальних закладiв;

5) КОРисТУватись в установлено]чIу tlорядку irrdloplvlauii:tt ttliu;rr ба.l;_i.,чi;,

ОРГаriiв виконавчоТ влади, системами зв'язку i коiчrунiкацiй. r\lei)e)iiil,\l]l
спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами:

6) СКликаТи в установленому лорядку наради, лроводи,I},l cL-.\litjit}]ll ,jiI

rtонфереr+цiТ з питань, tцо HaJIe}Kaтb до його компетенцiТ.

7 ) ЗаЛJvчати до розроблення районноТ програN4и розt]rJl l(,, ucrti r i j ,;;l

роЗгляду IlиTaFib, шо налеiкать до tiого компетенцiТ. мrеr,одttстiв. ледаt-огiчltiJх,
наукоl]о-педагогiчних працiвникiв i спецiалiстiв;

Б ) Орати участь в утворенн1, реорганtзацtl та лiквiдацti:закладlв ocBl,t,I.I ijcl)i
т,;.tпiв .i cPop,vr власностi:

9) скликати районнi, у топ,lу числi щороку сеlэпгtеtli, Koгttjle;leilllj'i
ltедагогiчних працiвникiв. проводитлr семiнари. наради керilзлrлrкiв зitii..,i.i,,iil;

освiти з питань, що налеit{ать до його компетенцii,

10) вносити головi районноiдеря(авноТ адмiнiсцрашiТ та органапt пliсцево; u

самоtsряд}/вання пропозицiТ щодо фiнансування закладiв clcrзi,t,ll. бilll;;r
безпосереднlо yLIacTb у формуваннi бrоджету ос BiTH ьоl' гсr^луз i райо ну:

it) зупиняти (скасовувати) у ме)ках свосТ коlч1llеlенцii дirо наказitз j

irозгtорядiкень керiвникiв закладiв освiти] якtцо во.Ftи супереLIать з;t(t-ltiо.:li]l-tijГt]\

або виданi з перевиlденням повнова)(еЕlъ;

l2) надаВати плаТнi послУги длЯ освiтньоГо) естетичFiоl,с) ,r,аi 
dliзttчtiо;,.i

i)озIJитку дiтсй:



lЗ) уклалати угоди про спiвробiтництво та BcTaHoBJltoBal,i,I пlэяьli :Jl]'rl-Jh, ji

з закладами освiти зарубiх<них краiн, мiяснародними органiзацiяiчtl.r" фolt,itl-ti,lt:
тошо;

l4) представляти в установленому порядку iнт,еlэесtt с,гi)уlt,гyi)li(Ji ()

пiдроздi.llу в судових органах пiд час розгляду спiрних питаijь. шсl Liале)I(аl ь -i()
iio1,o комtгtетенцiТ.

5. Керiвrrицтво сектору octзiTtt:

l ) сектор освiти очолюс завiдувач, який признаLtасться на посLlj(_л' llr

звi-ltьl-iясl,ься з лосади головою районноТ державI-tоi адмiгliстраuiТ зi'iilгiо i ;

законодitвствоN,I про державну слуiкбу за погодii(еt-lFIяiчl iз lll,tрек'гоi-lrl\I

lцепартаIчlенту освiти i науки облдержадмiнiстрацiТ;

2) завiдувач сектору освiти представляс iHTepeclt pat)toHy в гLt.,I_\,Ji t-lci-,, Ll ,

вiдносинах з Iоридичними та фiзичними особами;

З) завiдувач сектору освiти здiйснюс визначенi ЗакоrrомI YKpaTrilr <<l11;,_;

деl];tавну слlzх<бу,i повнова}кення керiвника дерjкавгrоТ слу;кбLl у ccl(Tolli ocr;i ii;,

41завiдувач

- здiйснюс
покладених на сектор
,Ia 

результати його
r ri;iроздiл i.

- подае на затвердженнЯ головi районноi дер)(адмiгriстрацiТ JtoлoiiiCilii;{

пi]о сектор освiти;

- затверджу€ посадовi iнструкцii прачiвникiВ секторУ lat 1)tlзIltl_'Li.,'l.;r,

обов'язки мiж ними;

гIланус роботу сектору освiти i аrrалiзу€ cTaFI il Br,lKotIaHilri. L]iiocii]I,

гIропозицii rцодо формування лланiв роботи районноi державноi aдivtirric iilariil.

- вживас заходlв щодо удоскона]lеFlня органlзацll та I]U

ефективностi роботи сектору освiти i струl<турних пiдроздiлiв сеl<тору,
органiзаuiТ л iдBrrir{et tl l:iзаходiв

- звiтус переД голово}о районноТ держадмiнiстрашiТ г]l]О 
',','''_,''''''''r'

покJtаде[Il{х на сектор завдань; 
\.

- lчlоже входити до складу колtегiТ районноi дерх(аtsноТ аllрriгriс,rllашiТ.

- вносиТь пропоЗицii rцодо розгJ]яДУ на засiданн-liх ксlлеt'iТ iIt,tl,LllIb. l_{].()

належатЪ до комllетенцiТ секторУ та розробляс проекти вiдповiдних 1эiшелrь;

- Moilte брати участЬ у засiданнях органiв мiсцевого саNIоВря;il'вагtilя:

- Iiредс,r.авляс iнтереси сектору освiти у взасtчlовiДJtосиttаХ з jitu;iIilJl

стi]уктурFlими пiдрозлiлапrи районнот державнот адпliнiстрацii, TepиTopiar,,Ibilliiiil

пiдроздiлами MiHicTepcru ..u iнших центральних органiв викогiLtв,Iоl, I]jIaiiii,

органами мiсцевого само]]рядуванЕя, пiдгlрисмствами. ycTailOt]ii,\Iil lil

оlэt-ztнiзацiями;

сектору освiти:

керiвництво сектором освiти. забезлtе.iчс i]I{ii()liil}{liri

завдавь, несе перСональнУ вiдповiдаltьrtiстЬ за ol)I atti за;Iit..,

Дiяльностi. сЛрияе сТВореFlню налеriних уМL)В tIilaLi; -'



- видас у межах своТх повнова}кень }{акази, оргаtriзовус Kolj-l-i)().,Il, i.t i\
виконанням;

- подас на затвердження головi районноТ державноТ адмir"riсrраuii' IIpocI\'i'i1

Iiошторису та штатного розпису сектору освiти i] Nlежах визllаLlеIlоТ гltаllи'til,-,''i
Lli.tсельFIостi та фоrду оплати працi його прачiвникiв;

- розпорядх{асться коштами у межах затвердiliеного головоiо llai'iolitlil;
дерх(авноТ адмiнiстрацiТ кошторису сектору освiти;

- здiйсrrrос добiр кадрiв:

- оргагliзовус роботу з пiдвишення рiвня просilесiйltоТ KoMttlcTcIl'I-iitlr ir

дерr,кавних слухсбовцiв сектору освiти;

- призначас на посаду та звiльняс з гtосади У порядкv. гrередбачеllu11\

законодавством про державну службу, державних службовцiв сек,горr ocBillr.
tll]tlcBoloc Тм ранГи, провоДить iХ заохочеttня ,га притягненttя дО .itt,lcllt]tl"lirtii1lli,.li'

в iдll о вiдсi_l r ьност i ;

- признаЧае на посаду, переводИть, звiльНяе з посади rrрацiВнrtкiв гl]},Illl -i

центlэалiЗованогО господаРськогО обслугоВування) ралiонttогО ivlel'Ollll'L]lI0.!)

кабiнету, централiзованоТ бухгалтерiТ, керiвникiв навчальFIl.lх закJ]адiв Tli y,c,i l,; i,, i,

освiти ](ОIчlУНаЛьноТ форми власностi вiдловiдно до законодавства Ili]O Ili);iLl1O.

заохоLIус та rrри,гягае до дисциплiнарнот вiдповiдальцостi;

- проводить особистий приtiом громадян з питань. [1о tliпeit(al,L, ,l,.)

повнова}кень сектору освiти ;

- забезпечус дотримання працiвниками сектору правI,tл BrryTpiшl[{1,oГO

трудового розпорядку та виконавськоТ дисциплiни;

- затверджус IlоJlоженFjя llpo гriдроздiли i слу;rtбll СеКl t)PY ()С LJ i ' i i

функцiональгri обов'язки його працi вникiв;

. - видаС у межаХ компете}iцii сектОру наказИ, оргаlliзовус i Kol],Ii_]ojlI()(_] ,)i

виконання;

- погодХtус призНачен]{я на посаду та звiльнення з IIосадtI ttclliBtlitl,;t,

зtlступFiика керiвника приватного Ilавчального закладу;

- затверДжус штаТнi розписи FIавчальних заклаДiВ i 1rcTallclB освj,ги.

- розглялае клоfiотання. вносить пропозицiТ про i]aгol)o/i7j(et]Ii,t JipittlIi.lx

працiвrrr.tкiв освiти районУ державними чИ iншими нагородами, в -го]ч1\/ ч1,1с"]li i

гlрезидеНтськиN,lИ вiдзнакаМ и, талрО присвоення Тм гIо,tесгtrlх зваl-iь YKpaТrrlr:

- вiдкривас рахунки у багrках Укратни. мас праtsо першого lti;tltltcl,

- злiйсr-rrос iншi повноваження, визначенi законом,

6. Накази завiдувача секторУ освiти' шо суперечатЬ Конс,гитуrlil ,гi]

законаМ Украiни, актаМ Президента Украiни, Кабiнет1' N4iгriстlliв !'Kpai'irrr,

MtiHicT.epcTB' iнших цеriтраль{-rl4х органiв виконавчоТ владр{, ]чlоiiiу,гL б,; i rr

ciiacoBaцi гсlловою районrrоТ дерiкавноТ адмiгriстрацiТ, директорОrчI ДeiIai],lLlMcIl i\



освiти i науки облдерrкадмiнiстрацiТ або ocкapiкeнi в судовому порriдкУ iiаttilзil
IIОРIчlаТИВFiо-правОвого характеру, яi<i зачiпаIоть l]paBa, свободlа iзакоltгli iti,r,ei;ccll

громадяt.r абО маютЬ мiжвiдоМчий характер, пiдлягаЮть дерit{авнiй pecc,1,1ll-LLl;'r' 
"

З ах iдl-iо Mty п,t i rкрегiо гt ально му уп равлi н Hi lvl i н icTepcTBa юс,ги rц iT,

7. Граничну чисельнiсть, фо"д оплати працi прачiвникiв celi]ojlr tlcгlltll

затверджус гоJlова районr-rоТ дерiкавноТ адrиiнiстраuii у ]vle;(aX ВiДПtlВi,'iriitХ

бюдже,гних лризначень за пропозиt]iсtо завiдувача сектору.

8. Штатний розпис секторУ освiти та видаткLl Iia йоt,сl yTpt,{\,I|lil]i'l

затвеpдЖус голова раЙонноТ дер}кавнОТ адп,ririiстрашlТ за пропозицiяшlrt ]:tвiл\,t;а,ilt

сектору.

9. fiля узгодженого виlэiшення питаI-Iь, lло }{алеiltа],ь ло йсiго i<optпeTcltiiil'

при cekTopi освiти утворюсться колегiя. Склад колегiт затвердiкусться i'ojlotjol()

1lайоi-rноТ державноТ адмirriстраuiТ за поданням завiдувача ceIiToi)\. I'iltlcttiiil

rtолегiТ затвердiкуються наказами завiлувача секторy,

10, ilрИ ceKTopi освiтИ мояtе створюватися раЛа з I]и,гаFlь ocBi,llt (1llL;,:,

керiвникiв навчальниХ закладiв), дiяльнiсть якоТ реглаN4еij],усl-ьсri гlолO}кеtiit,]\]

про неТ, а такох( iншi громадськi утворення (ради), r<oruricii з Li,icJia yIltlclliltiil;

освiтt-tьоГо процеСу, предсТавнлtкiв гроlчtадськостi району.

] l. Для органiзачiТ методичноТ роботи. пiдвиrценt,tя KBa-llidlir<aLii'i

ilедагогiч}ltlх працiвнлrкiв при ceкTopi освiти утворю€Ться райогtгIийt ,r,leтo-ll,t,iilitli

iiaбitLeT (науково-lчtетодичний uентр) загальноl середгtьоi. доtttкi;;ьноТ,l,;l

позашtкiльнот освiти як структурний пiдроздiл сектору освi,гti-,liillir -il'

вiдповiдно до положення про ньоГо, затверДженого завiдува'IеI,I ссli'ГLrГr, l,сtзj lil

|2, Для здiilснегtня бухгалтерського облiку, органiзаrltiТ c[liilaltct_,tl,"ll-tl

забезпеЧеннЯ закладiВ i устаноВ пр}l ceкTopi освiтИ у,гt]ор}ое'гьсr] цеtt,t,l)алiзt,I,1ilr"

бухгалтерiя як .rрупrурний пiдроздiл сектору ocBiTlI. яка д,iС вiлгiовiдllО ;lll]

гtоложеНня прО неi, затвердженого завiдувачем сектору освi,гtt,

- 
1 з. Щля органiзацiТ матерiаlrЬно-технiЧного забезпечення. обслу,г,Oi]уваlilI,1

котелень з ycix видiв палива, виконання ремоLlтних робir,л забсзiiеLtсl{ i iil

гrродуктаN,Iи харчування закладiв ocBiTtt при ceKTopi утворIо€l,ься ]-].,y"u .,.,

шентра-пiзованого господарського обслуговуваF{FIЯ заклаlдlВ ос ljt1-l,t я li

.rрупrуРний пiдРоздiЛ секторУ освiти, яка дiс вiдловiдно до гIоjlо)l(енl],I IIi)O ltci,

затвердженого завiдувачем сектору освiти, а,

]4, СектОр освiтИ в устаноВленомУ законодавствоМ порядкУ Та }' ivle)li;l;i

Ilовt]оважень взасмодiс з iншимtи сТрУкТУрFIиМи пiдроздi.llамрl' all'Ц]itToj\'l Paйlottiicl'r

державнОi адмiнiСтрацiТ, органами мiсцевого самовр"оуuОly], Tep1,1,1ttl)illtbгiiti,iil

oprunur" Mir+icTepcTB, iгlшИх центраJlьних.оргагlirз викоtlавчоi в;tадлt, ,1 l,ali())li

гtiдпlэисtчrстtsами' установами та органiзацiями З }vlе'оЮ cT'ope'tl,t yNlOl] ji"],I ,

проваджеп*,", ,rоЬпiдовноТ тl узIодЖеrrоТ дiяльностi щодо cTptlKiB, tlерiодr,rчllосl I

одер71iання l передачl rнформацiТ, необхiдноl для I{алежIIого IJlti(oFIatIlt,l

I]о](ладеLlltх IJa ньогО завданЬ ,га здiйсНен[]JI запланоt]аних заходiв,


