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:::li::.пов.iд,нll дО статеЙ 5"6 ЗаконУ УкраiЪИ <ПрО мiсцевi леlэ;кавнi
адltiгl.С, lJ?-Ij.iТ". 

'Гипового положен}lя про стрl,ктурний пiдроздiл мiсцевоТ
ЦеЕ.ЛiаВFl,.lТ аДrrir+iстРашii. затверджеilого ilостановою Кабiгrету N{iHicTpiB YKpaTHr.I
вi,ц ,: r-l {; :i.2 0 l2 .}Гlrti8]i:

l |]:,гtltj]]дiiтIt ПоложеНня лрО сектоР освiти Капц'яilка-БчзькоТ районноТ
це c)lta IJ }] :: i адl r iHicTtrlaitiT Львi вськоi областi, шо додасться.

_] _E}BalcaTlt такиN,I, tцо втратило чиннiсть, розпорядження голов1,I
pai:,llarl, .це]}:tавнОТ адпдiнiстрашiТ вiд 02.01 .20,2{i "ь i,,{]i-з i/20 <Про
З&]':]-|:ji"iiеl{нЯ IIолоrкеннЯ прО сектор освiти Кам'яriка-Б},зькоТ районноТ
це i] 

jкa в н ::;Т а_дл t iнiс,грацiТ>.

:,,, Кон виконанням розпорядження зЕцIишаю за собою.

Го;rеlr:гl Христина ЗАМУЛА
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

районноТ дерiкаtsноТ адмiнiстраuiТ

вiд <<_ #__>>__!*!4*__ _2020 року
j\Ъ /ý//,r/-з{/tо

ЕТОЛОЖЕННЯ
iI$}t_} C,il.i{;?-{J;.l t.lсвiти Капл'янка*Бузькоi раЙонноТ дертсавноТ адмiнiстраллiТ

JIbBiBcbKoi областi

i , Загаtr,ti! положення :

i'; tJ.:ктср освiти районнсiТ державноi адмiнiстрашiТ (далi - сектор освiтп)
yT,j]{)l}]i],l_,f I:.]я г,о.i]r}всtO районноТ державноТ адмiнiстраrлiТ, входить до iT склалу i в
\{e)ii:i}. 1.iili:,ll1 зесезгте,t5,е виконання покладених на сектор завдань.

..); i_]*rс,гсrр ocBiTlt пiдпорядковусться головi i(алt'янка-БузькоТ раЙОННОТ

цеarttзijit,.:. адlиiнiстраltiТ. а також ltiдзвiтниri та rтiдконтроjtь}{ий леttартамеЕ]'у
эсв_,гi: i ;l". i,кiI -Jl.вiвсъкоТ обласноТ ,{ержавноТ адмiнiстрашiТ

l,,,{iсцезна){одженFIя сектсD\,: вулI{ця Незалеrкностi. 21. }л, КаМ'ЯНКа-

Б!з.,}.:;i, "i-{l,BtBt:bKa о{5лас;ть. 80400.

litlзна I{азва; Сектор ocBillr Кам'янка-БузькоТ tээliонноТ ;деряtавнОТ

адuiti,с,. ;;,цiТ ЛьвiвськоТ областi :

.:, t {JcKTcri; ocBiTtT ,r, своiй Jiя:rьностi керlrстьоя: Констlrт;чцiсю YKpaTrrrt"

закэнili,tji ''_ч'кра,'riи, aкTa\4r, Прези_rента УкраТни i Кабiнет;" N{iHir,lTpiB YKpaTrTll,

HaKa:iii|liii -га iншимll норN,lативнO-правовими документамrr MiHicTepcTBa освi'гlr i

Hal} +{ II ]"'..:1jutiH]{, ]]озпорядження\Ii{ голiв обласноТ. раГlонноТ цеРЯ<аВНОТ

эл1,1iн.,i_,;;ii,I*ii" iJа.казамлi депертаNtеflту освlти 1 Hayкri ооласно1 дерi{iаВнО1

адl t 1 bil l :: ca,t_i iT, а l,aкoiк цип,t ilоложення j\t :

,: i l._]екгс,{л ос,вit-и сЬiненсу,сться за рахунок lloiriTiB дерitiавflого бюл;ttетУ.

Г{]tiiгi,.l-]]-i-] .tl{ctjлbF{icTb, фонд оплати працi працiвникiв сектору та вLiдатки на irОГО

}/Ti]i]fuIffi{:liJI встанOвIIiоються голоtsою районноТ державноi адмiнiстрацiТ,

l_ilрrz;11,у:эа i штатний розпис секторy освiти затверджуютьgя гоjтовою
palil_,tr.+r_r,J дерiкаЕriоТ адмiнiстрацii за поданням завiдlrвЪча секторУ освiти:

:l) {Jel:ToP tэсвiти с юрицичнсlю сlсобоiо публiчного права, N{ac самостiГrний

ба^п;tt-t,;" рау+н}(и ]] органах Казначейства. i,,cl,aнoвax банкiв. llечатк}, iз

зоiJr.:а;tttltнямr Щсряtаtsного Герба Украiни i свотшl найменуванняful, власнi бrtанки.

.,] (]}энtlвrti завцання сектору освiти:

1 i ;lс:алiзоЕtу€ державну полiтику в гал5zзi ocBiTlr i виховання на вiдповiднiй
TePI,1;.t)]_lli {з урахуванняý{ особливостеti соцiацьно*к}/.цьтурного середов}rша

pa_й,i_li:1l,;
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,,]l забезпечус вr,iкOнаLIня КонстrtтуцiТ i законiв УкраТни" aKTiB I1резlтлента
\rкlэаТнl.,, i<.а.бiнету ИiHicTpiB УкраiЪи. наказiв MiHicTepcTB, iнlltих центра]ьнрlх
оргагi, Er ]г],I4j{онав.лlэТ влади та здiйснення контролю за ik реzr"тiзацiс:ю:

-i.t :,а-безгtеl{уе] у 1\,1ежах своТх повноважень захист пDав i законних
,;Ьiзl,i.л; т,ах -ie кlриfiиL{них осiб;

,:. l i:,а,ц;:€ аiдльцiнiстративнi поолуги;

.i.r i1epe -/часть у гriдr,отовцi пропозицiй до пpoeKTiB програм соl_{iально-

экl]J]i) !/]ll1"*]{]i-(} та. куJ-[ьтуi]ного розвитку вiдповiдноТ адмtttiо-гративно-
Iel_]i.ll,,i ] i ,, ,], L,1.1C,T эдиriицi:

коштiв;

регiональнOго розвитку;

ад.rliгr i .::lцлТ, у визнаL{ених законом випадках -

актitз .l liiil-?Hb реалiза"цiТ галyзевих поtsноважень:

голови районноТ державноТ
проскти нормативно-правових

i'j't берt: участь у погодrлtеннi tlpocKTiB нор]чIативно-правовIlх aKTiB-

розi.}tlti.;tс;t t:t>< iнlпlтNlи органами вllконавчоТ влади:

i l) беllе участъ 1, розробленнi проектiв розпоряд}кень голови par,ioHHoТ

ц€l[;]iзit::l.]l a,tMiH.icTpaшiT. просктiв нормативно-правових aKTiB, головними

розl_лilLi..; trKзfuIPi я !J{X е iншi cTpyKTypHi пiдроздiли:

l ]) беi;с участь у гtiдготовцi звiтiв голови районноТ державноТ
адltiгi'{] , .}a,-Iiil цrui ix розгляду на ceciT районноТ ради;

: :;) готус самостiйно або разом з iншимl,t сгрJ-ктурнимrл гriдроздiлаш,lи
iHt}l,pilr,tri,iгri та анацiтичнi матерiши для псдання головi районноТ державноТ
а-дuiн ,: ,,:а,цil':

- 
l,i) забезirеоlуе здiйснення заходiв iI{одс загlобiгання i протилiТ корупчii;

ij) г{lту,е (бере участь }. пiдготовцi) просt(т!1 у,год, ;]оговорiв,
Mc},itJflili-i,_{.i,пIit:, I1ротоколiв зустрiчей делегацiй i робочих грул у п,{ежах сЁоiх
Гi О Е; 1-' О t} r'];,l{ е tib ;

,,"i) рOз},.lя,цас в установленому законодавством порядку звернення
ГРt]]иi1i{Я lii;

l]') {]г.рацьовус запити i звернення народних депутатiв УкраТни та

цег,\,i;f г i ]:l вiд,,iовiдних рад;

18) забезтlечу€ доступ до публiчноТ iнформацiТ, розпорядником якоТ BiH с;

l']) гllrс,гiiiно iнформу,с насеJIення пр0 стан здiйснення визнаr]еlIих
Зах{i_t i.i { } lili LloBHtfВЭ)Ке ЗЬl

ilit внсl{:и,lь пропOзицiТ шодо проекту вiдповiдного мiсtlевого бrодже,гу:

:'] за(jезпечус еФективне i цiльове використанF{я вiдповiлних бюд;tсетFIих

i',]r {-i,epe yLIacTb 5z пiдготовцi заходiв щодо
j,}l 

рсl:lробляс гiроекти розпоряджеIJь



.:,-}) tJ п,4()}каХ свосТ кошtпетенцiТ нада€] п.{етодичну догlомогч органам
MicIlettt,,t,o сап4овOяДуваннЯ з питань здiйснення наданIiх Тм законоп,1 повнова}кень
оргагтл в ]зиldо}I?вчlэi влади;

,,]ll .здiйснюс rtовноваження. делегованi органами мiсцевого
СаМ] {_'ВСЯДУВаННЯ;

,::.2'| забезпе,lуе у \4ежах cBoik повноважень виконання завдань
мобiлlзаrlii:tноi пiдготовки, Цивiльного захисту населення. дотримання вимог
з&i!(0н(),,:,?rвс"гва з охорони працi" пожежноТ безпекtr:

,:1,1j органiзовус роботу з укомплектування, зберiгання. облiкr,та
ви в i_ J)J,{,., I alj Hrl ар.ч iвl-tих докумеHTi в :

,],{'t забе:lrtrеч-уС у межах cBoix гIовноважень реалiзаrrirо державноr'полiтики
ст{) {.li: l l]: ; {, 1: з )itl C1,1r, i нфорплаuiТ з обмежениl\,t доотугIом,

"]jl oetre }iчестЬ v вирiшеннi вiдповiдно /{tl законодавства ко,тlек.г}.tвнI{х
гр,у,i] {J л il.:i споl)iв (конфлiктiв);

,],,l) заGе:;tlечус захист персонатьних даних:
,J',r) зriйсr{юс передбаченi ЗаконоIчI галузевi IIовноваження,

.]il) аналi:l)/е стаН ссвiтИ в paitoHi, прогнозус розвиток загальноТ середньоТ,
цсlr_lкiп,ъгlс,[ та по:зашкiльноТ освiти. удосконалення Mepeltti вiдповiдних iакладiв
ос,зl,гр- незаlетtНсl вiД типiв i форr,r власностi згiднЬ з освiтнiми потребапtи
ГРO]"i;lf iL,i; розрсl(iлrТс ,га органiзовус виконання районноТ програми розвиткy
DсВi'Гr::

]9) забеЗпечуе створення vмов для здобуття громадяна]\,{и дошкiльноТ,
tIOE,Hr]j' зз.г;i-lьttоТ r;ередньоТ та позашкiльноТ освiти вiдповiдно до ocBiTHix потреб
осrэ(:il,] i(lc. i ;;;r ii iнливiдуальних здiбностей i можливостеt-{:

-,,0) коаrролIо€ дотримання законодавства в галузi освiтil. fiержавного
стill{,iliц. - 1,/ З;LГitль,ноi' середньоТ освiти та вимог Базового KoN,IlloHe}{Ta лош]кiльноТссв,,lr вiдlтовiдниtии закладами освiти yciK типiв i форм B"ltacHocTi.
роз гаIfiijвени]i{и на територiТ району;

_i j ) забс:зпечУс навчально-методичне керiвництво .|а 
управлiння

заr(лаliаl{lа освiти. шо знаходяться в ме}ках вiдповiдноТ територiТ i е Koмyцaцb}ro}11
ВласЕ{]сIiю, орга.Нiзовl,с ix фiнансове забезпечення та зпцiцнення ik матерiачьноТ
базit; ,(ОOРДИЁiус .цiяльнiсть цI.tх закладiв освiти, а також закладiв освiти iнrшlтх
фсlllr,r, вiiасносгi; Ъ'

з2.i забезпеоrус в межах cBoix повноважень розвиток рiзних форм
шоз;зrшк:i.ЦьtтоТ освiТи. ts том)/ числi за мiсцеМ lrроживання дiтеti, формус програми
РОЗiitrli'i!('r rтсзltпttсiльноТ ocBiTlI, спряМованi на творчий розвиrоо оaобисiостi,
вtr{я fi лl]], IH я та l r iдт римку обдарованих дiте t-r, талановиiоТ молодi,

-; 
:il СlРГаНiЗrrВУС i проводить фiзкультурно-спортивнi заходл1 серед

Шl{ЭС;1,|liit ВерсгВ населеннЯ. залучас ik до занять фiзичяою культуро}() та спортOм.
забэзгlсlчЭння проtТаганди здорового способу n 
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-:].+) орrаiliзо.зl,с оздороts'irення. вiдпочинок i дозвiлля учасникiв освiтньtlго
ПРСitlе j\/;

i,iij сп]lияrс рOзвIiтку саьховрядування у загальноосвiтнiх, дошкiльних та
гtсIз.:t[! }l i.,l bllL1)( з;]кладах освiти;

i,_u) з..iiiонrос вдосконаJIенr{я професiйноТ квашiфiкашiТ tтедагогiчних
г.lpu;l,iIrt;tl,itiB, r1 перепiдlготовкч та а.тестацiю у порядку, встановленому
ПrXit ;' t;,tlpt),l,i}olu rlовiти i tlayKlr Украi'ни;

j'i') сприяlс ll]]0веценню експерип4ента"тьноТ та iнновацiйноТ лiяльностi у
ocBiT,,. b,,.}l{,l; rrpo,_teci зак.lrацiв освiти району;

,;,:i'i забе:*Iеi:[ус соцiацьниt"i захист, охOрону життя, здоров'я та захист 1lрав

/чз:i;it:,i}riý осв-iтаього процес)/ в закладах освiти;

.i l ) зr,'безтl{]ч]i,с злit-rснен ня tлiжнародного слiв робiтн t{цтва,

:, t]}сновгli функцiТ сектору освiти:

i i Оiлгааiзаiliя мережi та здiйснення керiвниrtтва зага[ьноосвiтнiпци"
цсr L ] di]i i,|,i t.llt}i Tat гtоз ашкiльниN{1.1 закцадами освiти району:

. зllзначае потребу,v закладах освiти ycix типiв та подас пропозицiТ головi

райг,нэrl.l д-iер}{аЕtIlс}Т адмiнiстрачii цодо удосконалення Тх мережi вiдповiдно до
соi iаJ,Li-,t_l..еttонtlмiчних i к"чльтургrо-освiтнiх потреб par.ioHy за на.явl-tостi

Toi]_ti_]l :

. заiiе:lпечус оперативний контроль за збереженt{яN,l iснуючоТ nrepelKi
заI,;r*lьFiсOt;вiтзiх. дiошкiльних те позашкiльних закладiв ocBiTl.i; сприяс i,ч

нав ilа .{;но-ь{етодltчltrому, фiнансовому та матерiа_ltьно-технiчноN4у забезпеченн}о:

, iiepe J/ч|lоть \, прогнозуваннi гrотреб регiону у фахiвцях рiзнrtх прсlфесili
та i:]l,,iliiаlbнocTeй дJIя системи ссвiти. трансферу технологiii. irtновацiitнtоi
Щtfl.l зL (;С l1 Т& jНТеЛеКТУа,ЧЬНО1 ВЛаСНОСТ1:

' lо-гyс пtr)ос!:ти рilпень про закрifiлення за закладами зага]ьноТ середньоТ
осts]тt] . ,Kpil,t лiiцеТв, гiмназiй, колегilrмiв, спецiалiзованих шкiл (шкi;т-iнтернатiв)
та ]тDl.it1;}, гtлr.Iх шh:i.lт. територiТ обслуговування, вiдповiдно до якоi' ведеться облiк
цi,rl:l,i LiiцrliTKiB пrкiльнtэго BiKy та дiтеЙ дошкiльного BiKy;

- х]ивчас r-rотребу та вносить пропозичiТ до районноТ державноТ
ад,ri'irл,с,:,:lа.цii :lp() утворення закладiв освiти для дiтеЙ, я-кi потребують соцiа..tьноТ

цопrэ-11{:}j-:,:i Ia рэс,бiлi,гацiТ, органiзовус ix навчання (у тому числi - Й iндивiдуаrьне)
т,а в{ri]itjваij}-ля у зак"rIадах загальноТ середньоТ освiти ,га спецiа,тьних закJlадах
освiти;

j,..- EзlIBrIac потребу та tsносить пропозицiТ до районноi дерхtавноТ
ед,лiiн,с,.ilацiТ щоло _утворення вечiрнiх (змiнних) шкiл. класiв. груп з очною та
заt)t]iгл(_,iь:],) {,-кс,iернатною формамLI FIавчання при закjlадах загальноТ середньоТ

сс_в i,гу . ij i,BopKjC \/,мови для склацання дер}кавноТ пiдсумковоТ атестацiТ скстерном:

]:
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- EI-iocItTb пропозицiТ до районноТ лержа-вноi адlчliнiстрацiТ гrро вiдКРИТТЯ

ПРС.lФilльнлlх lc.laciB, гiп,rназiIi, лiцеТв, ко-пегiумiв, навrIально-виховних комплексiв,
навtfuiь,}-lо-RLt;{овниХ об'еднань, спецiапiзованих шкiл (iлкiл-iнтернатiв),

r,цiя;rшкjль}iих I-Iавчально-виробничих коплбiнатiв. центрiв литячоТ та ЮНаЦЬКОТ

IB.]].)rll)*;Til д:ог{ризовноТ пiдготовки тошо. сприя€ ik матерiальнiй пiдтрtlМцi,

_ }Jrl1g,цц,ус проекти будiвництва закладiв загальноТ середньоТ ОСВiТИ,

ЦО.-.rКi]"lьlL{Ll} T;i позаrпкiльних закладiв освiти. спрL{я€ i,ч раuiональному

РОЗl1,1 li Ui;)lJIJFэ,

- забезпечуе органiзацiю в закJIадах освiти роботи з фiзичного виховання,

dri з tl 1.ttt, г,rrrilн()- 0,],цоровчоТ та спортивноТ роботи;

2 t органiзацiЯ норматиВно-правоВого забезпечення загальноТ середньоТ,

цоr,.tкi]l.ноi та позаLiiкiльноТ освiти в райотti:

-. }t,ЭН Il]GJlIоС дотримаНня заклаДами освiти ycix типiв i Форм B;racHocTi

ЗаХ{ЭL:{}';|.,в;тва -у сФерi освiти, дер}кавнИх вимоГ 1цодо змiсту, рiвня i обсягу
ocB,THi;t llоOrt\/г вiдповiдно до рiвня i профiлю навчання:

. сllрrlяе органiзачiТ та реалiзацiТ варiативноi' складовоi змiсту загаЛьНОТ

эеFOд]{ ]э{],i rэсвi Tta ;

_ i:,оЕiтрr)люt: виконання конституцiйних tsимог щодо обов'яЗКОВОСТi

здлэ(:1r"i,гlt ],iть,tдчi i пiцлiткаNIи повноТ загальноТ середньоТ освiти;

- за"безгrечус в межах cBoik повноважень виконання Консти"гуцiТ Украlни
ц().l :, :i,,i rriсtлiснування украТнськоТ пцовtл як державноТ в закладах освiти;

- СПj]tiЯ€ заДоВоЛенНЮ ocBiTHix запитiв представникiв наt{iональних

\Ieliln{}]ii; надас можливiсть навчатись рiдною мовою чи вI{вLIати рiдн1, NIoBy в

цер)ttавiIIl>L та.комуriацьних закладах освiти:

- i]ров.]ДI.1,гь експертну очiнк1, cTaTyTiB закладiв освiти KoMyHaJrbHoT та

iHшttrx q]c)ph.t B;rlacHocT,i, ix пiдготовку до ресстрацiТ мiсцевими 0РГаНаМРr

виtr к crнa i] t{o'i в"ilали та органамлt м iсцевого самоврядуВаНI]Я.

Зl uрганiзацiЯ навччL.IьНо-методИчного забезпечення закладiв загальноТ

сеi]едl{1lоТ clcB:T,tl , дошкiльнлlх та позаiлкiльних навчальних закладiВ:

,. i:]Il р И rlс liilвI{ально-методи чному забезпеченню закладiв о cBiTtl,

- впроtsаl{яtус навчальнi плани i програмrI" затвердженi N4iHicTePcTBo\,I

сс,вi,гr: i а;луки УкраТни, MiHicTepcTBoM молодi i clrdpTy УкраТни; ЗаТВеРДЖУС

pсre.d,,{. .]iili]itt€U{bai планrr закладiВ загальноТ середньоТ освiти та позаIпкiльних,

дсrrзкilliз}.I}iХ з,акладiВ освiти; погоджуС навчальнi плани приватних зак;rадiв

освiт,и. iTtO надають загаJ]ьну середню ocBiT"v; вIiосить пропозr,ruiТ шодо
за0 гос ) ]] a.}l }Iя iк спериментаJiьних навrIа-цьних планiв i гrро грам ;

оiэганiзOвус наtsчання обдарованих дiт,ейr; проводить ts установленому
пс}рr1l1(],}iu]-lк\,рси, олiмпiади та iншi змагання серед учнiв;

/
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ФОРltУ€ ЗаМОВлення на. видання пiдручникiв, навчаJIьно-методиt{них
пclci;tit.t,iEt т:а irrшlоl'навчальНо-N{етодИчноТ лiтератури, бланкiв докуменгiв про
Г_lС В L'Г} l 31(, gзц9 цr;с н ими закj]ади освiти :

- вiri,ца-t. iнформачiйно-методичнi бюлетенi.

", ; i_)TI/{._, та в установленому гIорядку подас статистичну звiтнiсть про с,ган
i ::,озвlrтtrк u.cBiTTT, iнновацiйноТ дiяльностi, стан реаriзацiТ iнновацii-tних гtроектiв.
забезrс:.lення за.хис,гу прав iнтелектуальнот власностi в регiонi. шо належать до
i"lог с ltc! |\l ilr:_тенцi } :

- готч€] гlропозиttiТ цо просктiв лер}кавних i_iiльових, галузеRих та
реiiпг,а,ili.|l,{,Y прогРам полiпШеннЯ становиII{а освiти, забезпечус ti вrtконання;

:, t ,эрганiзаЦiя фiнанСовогО забезпечення зак.падiв загапьноТ середньоТ
Dс.В,'ii| , ,-iiJij];{i.rlЬFiих та позашкiльнItх закладiв ocBiTtt:

.] j l 0 иr;С cPiHaHcoBoMy забезПеченнЮ iСнlzючоТ Mepe;tti закладiв освiти;
.. l]HocilTb пропоз}{Цii шодО обсягiв бюджетного фiнансування закладiв

CCB.'ii'" ;.;ti пе;rебуваютЬ у KciмyнalbHili власностi, аналiзl,с ik використання;
- i(OiiTJo-rI]oC створення та анапiзус викорllстання }/ закладах загацьноТ

СеjЭ;-Iз,iii:.С:t',зсвiт;а фопду загального обов'язкового навчання. який фОРмlrсться за
Pа,Xi,'H,}i. кошIтiв мiсцевого бrолжету-, а такояt зzuIучення коштiв пiдприсмств,
},cTaH()lj, t_,,ргаlriзаltil'i та з iншttх дiкерел, для задоВолення п,tатерiа.,lьно-побу,гових
ПОТt:СtJ ;r Чr-riВ.

j j органiзацiя ir,lатерiально-технiчного забезпеliення закладiв загальнот
СеРriЦ;l,Оi t]ýB.Tl.{, дошкiльних та позашкiльних закладiв освiти:

- ,I1р}4я€] ntaTepiarTbHO-TeXHi.iнoN{y забезпе,-tенню закладiв освiти;
вtsiэ-lсtt].i_j:,) Е /,iнэ ii нових примiшеtlь, комплектуванню меблями. вiдповiдниь,л
Обl-i;,.jl J;:..i|Г Яý,1, НаtsЧаЛЬНС-П,IеТОДичнtI\4L1 посiбниками, пiдручнIIкаfuIи ToIIIo;

,. оj_]fаIjtЗt]вус пlдГотовкУ закладtВ освl,гИ до нового навчального року,
ЗОi(РСt't,:i ,l-,,o роботlт В осiнньо-зимовlrri перiод, проведення лотоIiного та
кал j lал ь]](}го реN{Oнгч примiттIень:

- ЗДiЙСНrОС контроль за дотриманням правlтл безпеки життсдiя;tьностi.
прс]1,11ц|}l,Iсt-,жноi безпекИ i санiтарного режиму в закJIадах освiти ,га надання
пpa-Kl,].{ tI нс i,tспорtоги у проведеннi вiдповiдноТ роботи.

tэ i tэрг,анiзацiя дiяльностi учаснлtкiв освiтнього процесу в закладах t-lсвiт,и
Dай0]{\, 1..i забезпечення ik соцiального захисту:

, {-{i]_Да"€. Гi{)]lсМоГ)/ органа},'t опiки i пiклування у влаштуванттi дi,гей-сирir i
ДiЗ-еЙ, riОЗбавлених батькiвського пiклування, до iнтернатних закладiв i в сiм'i'пiд
спirli' {1,1iл;.цrzвагtня), на усиновлення; вживас заходiв до захисту особl.tст:llх i
MalitTcв,,з li flpaв да,нсrТ категс,рiТ дiтей;

- ;при,тr,] ззлобiганню бездоглядностi та лравопор),,шень серед
LlСГ {'l]]J,, |.-rilHir }, закладах освiти; здiйснюе соцiачьно-педагогiчний латронаж;
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", К{'}ОРДИнУС роботу закладiв ocBiTLI, ciM'T та гро]\{адськостi. пов'язаноТ з
н& в ilil] i { l л ]!{ та вt{_ковання\{ дiтеri. органiзацi еrо Тх дозвiлля ;

- ОПРlrя€ дiяльностi ,цитячих та tиолодiяtних ооганiзацiй, ,гворчих

сб'r',;i г й,jj L,. To]:nl)ltcTB;

З,ilбе]П()tt_yс створення та функцiонуRанЕя пс}lхологiчноТ служби в
зэtt ]li]liii,.,, {]сRiти i

, I({JOI}ДI,iнvе роботу, пов'язану iз здiЙсненням у закладах освiти
пр{,ui€ с ri.:iч,зТ opi cltiTa,rriТ уч HiB ;

ц-l:lгаltiзовуе харчування лiтеl"t ч заьiцадах освiти за рахчнок п iсцевого
5Kl l lii,: ],\, ,га зi*п,rzilgпrх кошiтiв:

, IJHoctl:Гb пропозиuiТ iцоло органiзаuii безоп;rатного медL]чного
СбСЛ'i -,.,}з-о Baн,{ij дiтей та учнiв y закладах освiти, здiйснення оздоровчих заходiв;

, , i|l{}ГЁlо]УС tIотребу району y педагогiчних праuiвниках i спеIliалiстах i, у
РаЗi нt-'l[l;tiдностi. уIilадас договори з вLitцими закладами освiти на ix itiдготовку;

, сlIрrlЯС наданню гtедагогiчнltлt nparliBHrtKaM деряtавilих гарантiй.
гtep,l21;,,1,1r;llrLtX ЗекоНодавством, вяt1,1вас заходiв ло соцiального захисту учасi.tикiв
ССts;'ГF L*i О ftpl)Liecv;

- r;ргаLнi:]0вус роботу щOдо пiдвirшення квалiфiкачiТ педагогi,lнlтх
пiз;,лiit,;il Iii{iB;

- {]]:}Ганiзову€ проведення атестацiТ пецагогiчних i KepiBHlax кадрiв закладiв
ОСВt'i'z ;зi.t{;зсlзi,цно до Типового положення ll}]o атестацiю педагогiчнrтх
Пlla.tiitзtllTKiB YKpaiHi4, затвердяtеного N4iнiстеlэством освiти i науки УкраiЪи:

, розглrjдас та вносить в устаноtsленоп,{у порядк_y пропозицir щOло
заокLltiftj,нj{ та. нагородяtення працiвникiв ocBiTli;

i;ilpИ;{C 1lраЦевлаштуванню та зайнятостi п4олtодi, розвlттку молодiхtноТ
пiлпрlтсlп,tн и цькоТ дiяльностi ;

, ,l;1iЙt;нкlс заходr1. слрямованi на пролагування сitчтеt:iних цiнностеli,
пijlt]tlilпi.).lltя р,вня правовоТ обiзнaHocTi батьrtiB i дiiтеii;

',/l 
i,+шtit дцiяlльнiсть сектору освiти:

- г{]лIilс в },стаFlовленOfuIу поряцку статистичFIу звiтнiсть про стан i

РОЗВtri'i'{-\}{- c-lcBiTpt в раЙонi; органiзовус з цiею метою iбирання та опрацюванF{я
iнфr,ilч:ацiТ i 4;орп,r!вання банку даних;

iг:фсlрм;l/с насеj]ення про стан та перспективLr розвитку освiти в paiioHi
|не 6;i;4rлс TTi;K о,цин раз на piK);

- Е :i acп4 o.J i с з органами гроi\дадського самоврядування :

" забе:злеLfу€ розгляд звернень громалян у межах свосТ комлетенt]iТ,
BpЗx{):t'i'i:. Ilозитивнi. пропозицii. вживас заходи до ус},нення недолiкiв 1, роботl,

|,



,l:. {-ектор освiти для здillснення повноtsажень та вIiконання завданЬ. ЩО
giИЗНal{ia][i 19 П4аС ПЭаВО:

i l одер]к)/ва,ти в чстаноtsленому законодавством fiорядк/v вiд iHrirиx
;Tl)\lK "i,/pниx lriлрt;здiлiв районноТ дер,кадмiнiстраiiiТ, органiв мiсцевого
С?jчlоtsсяjlування. пiдприемств. установ та органiзацiЙ не:jа,riе}tiно вiл формiа
Bj-Iя{.:t-1{]{-]]li r,a j:,l пt]с&J(оtsих осiб iнформа.цiю, докуlиенти i матерiали. rзеобхiдr+i для
ВИlt,i;,Н,1l{ir]я псrtЛ€tДенИХ на нЬоГо ЗаВцаНЬ;

.|j зал,rча.тI4 до виконання oкpeмиx робiт, участi _у вивLIеFIнi окреллих
пLll'i;.}],, ;:гIс:i_tiа-лilтiв. фахiвчiв iнших структурних пiдроздiлiв раЙонноТ
це{_)}i?,J.lliгlicTllariii. лiдгlрисI,дств. устенов та органiзацiЙ (за поголх;енняпл з ix
Ke l: l,J t, i,. .ii:tiit lt), пpi.1loT&BHltKiB гроп,tадських об'сднань (за згодо;о) ,

,,} l]Hc}]pi:i,]4 iз установленому порядку пропозицir rцоцо удосконаLтен[{я
рсlf llт.,i ;l;iйtон;зсi i]сржавноТ адмiнiстрацiТ у галузi ocBiT1.1;

-,l зносI]f,Lr до iИiHicTepcTBa ocBiTlt i HavKl.t УкраiЪи, iirших центральLлих
эlлг;.lr;- Е; L]i-laj'l{ г{,Jr]I1оз!IцiТ з питань удосконfuцення законолавства та зпliстlz ocBiTtt.
о]эгаri-,:i.rl{ii навr{.,tлlьно-виховного процесу. по.пiпшення навчально-h4етодичногс)
забi:зг ечс:iлня нaj]чаlьних закладiв:

'i.i корисг_чватись в ),становленсмч llорядку iнформачiйт+иппи базапl-и
оргэrl,i,, iзикс,навчоТ вJ-IадрI" систеп,lе},Iи зв'язк_Y i KoM.vHiKaltiЙ. мереiками
спеi.iс,_,i ;,Il{]1-o ]вlяl}ку- та iншими технiчнилцrt засобами;

,it t),Tj-l 1ваrи в чстановленоillv llоJ]ядку наради. r]роводити семiнари та
KctF a,ji-,pijirrlii з питань, шо Irа*пежать до його компетенl_iiТ;

'i .]il.it-уа{ii,ги до 1эозроблення tзаiiонноТ програми розвi{тку сlсвiти та
РОЗ.']]j,.,i1 li]lТi:lнb, tЦо належать дс I1ого KoNIпeTe}IrtiT_ шlетодистiв" педаr,огi.лних.
F{a} fl tl.] ;:-п ::даI,огiчних прашiвнlакiв i сгrецiалiстiв:

;,i l (iрати vtta(]Tb в yTBopeHHi. реорганiзацii та лiквiдацiТ закладiв освiти Bcix
Iиг.iв l 1-_rгri.lp,t влlrсностi;

?_, скiикати районнi, у тому чtаслi шороку серпневi. конференцiт
гtедi гчlлiчних г;рirцiвникiв, пt]оводи,гIl се1\{lнари. нараци керiвникiв зак-rtадiв
ocBl,t,*, :, ;,i}:lTаLb. шо налехiа.ть до його компетенuiТ;

i r_}) BHoclaTpl го;rовi районноТ державноТ адмiнiстрашiТ та орга}iем r,тiсцевог О

;a]v:L)j] )r,,.l,)l BaHH;{ пропозицiТ Iцоцо фiнансування ч, закладiв освiти" брати
безtlоr_:ср э;{нIс 1,rllgтb у формуваннi бrсдrкету ocBiTHboT галузi району;

ji'l з},l}Ii{яти (скасовувати) у N4ежах свосТ KoMIleTeHlriT дiю наказiв i
рс}з1I{}).|].iit:f-l-]; l,:elliBяi,tKiB закладiв ocBiTlt, якшо вони сYперечать законOдавсl,ву
абa ;]tr,,,l,:зHi :l ltэllевlа}денням i]oBнoважень;

l2) наrа.вати il.пaTнi послу-и длlя ocBiTнboгo. есте,гI4.{нсгl,-} та фiзlачного
pCr З i:i1.1':ii,',r,t iT'e',i;



},

l i) укладати угоди про спiвробiтництво та встановлювати прямi Зв'яЗКИ

з :t;;iкrаjl3пцрl tlсвi,rи зарубiжних краТн, мiяtнародними оргаlriзацiями. фогrдами
1g;l ll) ]

i +) пl)едставляти в установленому порядку itчтереси сТруктУрнОГО

пi{ро:l!1лу j] оудовI{х органах пiд час розгляду cпipнtlx питань, tцо наЛеЖаТЬ ДО

йtOr,], B cllnt tteTeiIцiT.

.::i. Керiвництво сектору освiти:

i'1 с*к,горl оовiти очолюс завiдувач, яклtлi призначасться на посаДУ Та

звi.liь1-1ясrъся з посади головою районноТ державноТ адпцiнiст]эацii згiднО iЗ

зак,:)но.]авствON4 про державну службу за пOгод}ltенняМ iЗ ДИРеКТОРОМ

цегrар,i,]i];L{е;.tт1, оэвiтtл i науки облдеiэжадмiнiстрацiТ;

.l; завi-lувач сектору освiти представляс iнтереси району в га-пузi освiти У
Bil[iiСtcrjtjaX з rорицичними та фiзичниI!{и особами;

_ii завiцlrвач сектору освiти здiйснюс визначенi Законом Украiъlr <tlро

щс.{1, rl(зtзil у з.l}:к(i|)) I]овнова)hення керiвника державноТ с.lrужби у ceKTopi ocBiTlr;

i. t завirlувач сектору освiти:

, :lдiiiсннэс керiвництво сектором ocBiTrt. забезпеччс викоНанНЯ

ПOIiJlfl,]'-il}iк FIa сектOр завдань, несе персонацьнУ вiдповiдаlrьнiсть за органiзацiю
та г)ез.i,iы,атrr його дiяльностi. сприяс створенню наJIежних y\,IoB ПРаЦi У

пiдрсlзrtl"li;

- I1ода. пе затвердження головi районноТ держадмiнiстрацiТ поло}КеННЯ

про ссктOр tlсзiти;

- зinl,Bi]plpкyс посадовi iнструкцiТ прачiвникiв сектору та розгIодiляс
обс,в'язltл,t мiж нtlлди;

j],ПаНУ€ роботу сектору освiти i аналiзус стан fi виконання. вносll,гЬ

прс]ltJзi.., iit iцt,Дс ,форп,tуВаннЯ планiВ роботИ районноТ державнОТ алмiнiстрацiТ;

- в}киваС заходiВ щодО удосконалення органiзацiТ та пiдвипцення

e(lc,t,,,i ai,,tlccTi рсlботи сектору освiти i структурних пiдроздiлiв сектору:

- звiтl,е пе]]ед головою районноТ держадмiнiстрацiТ про вИКОНаННЯ

поЕ;iа.ц*нr{х на сектOр завдань'

_ uOже вхOдитtt до складу колегiТ районноТ дерЙавноТ адмiнiСТРаUiТ;

- Bt{ocrl]b пропозицiТ щодо розгляду на засiденнях колегiТ Л}lТаНЬl ШО

налсiка1ь /]о t(о}лпетенцiТ сектору та розробляе проекти вiдповiднrrх рiшень;

,. .\.{i:};ке бр,ати участь v засiданнях органiв мiсцевrэго самоврядування;

- представля€ iтrтереси сектору оовiти у взасNIовiдносинах з iншими
gTpуF:,il,i[__1l{'i14l,| rriд(рсlздiЛами райОнноТ дерЖавноТ адп,riнiстРацiТ, територiальнип,tи

пi;11:,il:,;,t,,tаtgи MiHicTepcTB та iнших центральних органiв виконавчоТ вЛади,

оргi]Fll11,ill мiсцевого самоврядування, пiдприсмстваI\{и, установами та

орrг ;,t rl: з ;tl ti пntrt ;



, аilДаt,-- у i4ежах cBoix повноваЖень накаЗи, органiзовус контроль за ix
ВИF Ll]{Зi,:IjЦЯIчI.

iiс,дас на загвердження головi районнот дер}кавнот адмiгliс,грацir проскти
r,Cl[:Jl-C]I,1]4i)!,j ,га f:_Jтатного розпису сектору освiти в lv{e}Fiax визначеноТ гlэанtrчноТLjиt ;Il]}iio; г; Tir фонлу оплати працi його працiвникiв:

l)i):]Г],)РЯiltжесться коIJ]тами у п,Iежах затвердженого головою раiiоitноТ
Ц€ j ;liiiLiгi,.li rдrtiiтiстрацii кошторIlсу сектору освiти;

. зJ_ iйсцюс добiр кадрiF;

,Ji]га]ii:],эвl,с робоЧ, з пiдвrIIцення рiвня професir.-rноi компетентноо.;.i
цержавr.IIlх с_tуritбовцiв сектору освiти;

, llрrlзi{аЧас на посаду та звiлъняс з посади у порядку, передбаченому
за[(эFi{), iiiBoTEi()M про лержавну службу, державFIих слу;кбоuцiu .anrolэy ocBiTli.
гlРtli,;,jJiLi] iiv{ Р?{rГИ, проводИТl, ix заохочеНня та притягнення до дисциплiнарноТ
в i дiлсi tзi,t a-r ьнссз-i ;

, ll}_l}lзila'-ia€Ha посаду, переводI{ть, звi.гiьняс з посади працiвникiв групl.i з
ценr,tr;,еliiЗ(}ваьогО j-оспсдаРського сбслуговування, районного Nlетодичного
кабiцС ] 'i , ttOНТРалiзсlваноТ бухгаптерiТ, KepiB""niu навчальних заютадiв т,а установосв;,гi: .,l,)]','.1;'IIilЛЬгrоi форМи власнОстi вiдповiдно до законодавсl,ва ]Ipo rrрацю,
зз,0li,{i,i,l,f, ] а приlчгас до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi;

, iiровOлить особtтстийl прl.tйом громадяЕ з питань, Щtl на]Iея{ать до
поЕ l{o H,i;.;l,:i jF{ь, -:еп,торy ocBiTia;

", забе:;печус дотримання праuiвниками сектору правил внуlрiшнього
rp',V/T o r t: ] i'o р оЗ ilОряД кУ Та, В ико Н аВс ько l' дrr сцигtлiн и ;

" заl]tsiрii;куС IIоложеннЯ прО пiдроздi;rИ i служби сектору освiти,
ф;rн к u io гlа,пьн i обов'язки його працiвникiв ;

Li}i/]&C v },{еЖаХ КОN4ПеТеНЦiТ СеКТОРУ FIаказir" органiзовус i концэолюс: li
gиi1, {.'Н]l} il]я:

- IогоJЖус гiризНаченнЯ на посаду та. звiлlьнення з посадi{ кеlliвника.
з?{],l"r, 1l 1j I:i Ii :l. ке рiЕниI(а приватного навч ально го закладу;

" ,jаIверд}Llrс штатнi розписи навчальних закладiв i установ освiтil;
" []озгJiяДас клопоТання' вноситЬ пропозиЦiТ прО нагородЖенгiя ](ра.rтlих

Пpci,J],jii|,it,,ttitl ссrriт,и paiioHY дер}кавними чи iншими нагородами. ts To]\,Iy чlлс;li i
ПРе ЗИ. lljl iт{)ьк |,i N,IИ вiдзнакаМи: та про присвосн ня't м почесних звань YKpaTHra ;

'. _g,i.лlсриrЗа€ рахунКи у банках УкраiЪи. мае право першого пiдпису,.
" зг.iйс{rос iнtлi I]0вноваження" визначенi закбном.
ij. I{а:сази завiдувача сектору освiти. шо суперечать tr{онституrliТ та

]&]dOF'lil}it }rкр;iiтrи, актам Президента Украiни, Кабiнеiу MiHicl.piB Украiни,
MiHIi]TepС'}-B) iнrдих' центральнIах органiв виконавчоТ влад},I, Mo}I(yтb бу,ти
ЭК;iСОtli.lqi ГL]лIOВOtО ilаЙОННОТ ДерЖавнOТ адмiнiстрацiТ, дирекl-ороп{ лепартаментJ1,



},

jсt] . . .li:.\lil: с,(j_тдержадмiнiстрацiТ абс оскарженi в суловому порядку. НакаЗИ
}{Q,lr\::;iIвЁIо-ilравового хара.ктеру. яrсi зачiпають права, свобоjII4 i законнi itl,гересrt
гlJo\ia]jrl] .iбо маrоть лдiя<вiдспцчий характер, пiдлягають державнil"{ ресстрацiТ у-'

J ах,.f r.t, t,l i, лл i т,tре гiэнальi{о}"{у управлiнн i N4i H icTepcTBa }остиц iТ.

''. I'ра;rичну чисеj]ьнiсть, фопд оfiлати працi працiвникiв ceKTop1,ocBiTl.r
за.Jэr,:i-ф:\/t] Iслова районноТ державноТ адпдiнiстрачiТ у ме}ках вiдповiдних
5к; з ,ll,: l i-lj4]{ п{}изF{ачень за прог{озицiсю завiд1,33ца сектору.

;.; LLIтатIтий рOзгiие сектору освiти та видаткр1 на l'iого утрI]ман}lЯ
за-|]еrrIi_}h-/с г(]лOва районноТ дер}кавноТ адмiнiстрацiТ за пропозtrцiями завiдувача
-.рl,. _i. i,\ l ra! Ч ,\ l . , l l

]. ,Llля :/:J1,0д]кеного вирiшення I1итань, шо IJалежать до його компетенцiТ
пр?i i:()}i ]|{эtTi оовiти ,/творю€ться колегiя. Склад колегiТ затверджусться головою
paii.lt,:i,}' ._{Ёi:})t(i1I]HoT а,пмiнiстрацiТ за ilоданням завiдувача сектору. Рiшення
ко;; ;, I,j Т jат,ве1_}ц};{уFоться наказаNIri завiлувача сектору.

!r:}. При ceKTopi освiти N{оже ствOрюватися рада- з пtlтаF{ь ocBiTrt (рала

кер',зг,i.лл;iЕl навtiiijlъl{их закладiв), лiяльнiсть якоТ регламентусться по.пожеr{няfuх

прс riэi' 1 TaIiOж iвшi гроп,rадськi утворення (ради), KoMiciT з чIlсла у.tасникiв
освi,гг,ьзrо пр:]t{ес},, представникiв громадськостi району,

j l. Для органiзашiТ метоп.ичноТ робо,гir, пiдвишення квалiфiкашiТ
гIеI;а{,{)гi,,ttr]их. i-lрашiвникiв пlэи oeKTopi освiти утворtосться районний плетоди'rний

кабi*с,т iнауково-методичний uентр) загапьноТ середньоТ, дошкiльнrrТ Та

гrоз,lLilк l.,tbIioT освi-i,и як структурнийr пiдроздiл сектору ocBiTl.t, яitlтй дiс
вi,ц,.t,звil:IгJ до 1-1с.гlо}ке,.{ня гiро ньог0, затвердженого завiдувачем ceкTop1,ocBiTtl.

i_,l. r].ля здiйснення бр<галтерського облiку, оlэганiзацiТ фiнансового
за(,ii,]:lг i].-]с l]ня з;,кладiв i установ при ceкTopi освiти утворю€ться централiзована
бl,r.гнrтеDlя як структурниl"l пiдроздiл. сектору освiти. яка дiс вiдгtовiдно до
пilllo.B:t,i+t{:{ ттро неТ" затверджеяого завiдувачех.{ сектору ocBiTit.

, i :i. ,[[irя сllrганiзацiТ матерiально-технiчного забезпеLlення. обслl,гов\/l]анн;l
Kc;lc.liij} j}l з ус1;< видiв ilалива, виконання ремонтних робiт. забезпеченНЯ

гIрсlJt\r,lli-iit\lti )(арL{уRання закrlадiв ocBiTrt при ceKTopi утворюЁться група З

цеF l,р;}iiiзOвано!-Ф господарського обслуговування закладiв освiти яit

ст!],l1F.,,,1,,рниri.i rriдроздiл сектору освiти. яка дiе вiдповiдно до полоя(ення про неТ,

36,;;1 itr.,ц,6.?нсго завil(увачем сектору освiти.

ill. C]e;tTcrI} освiти в Yстановленому законодавством ilорядкY та )/ п,{ежах

поЕ;I-1ов:i{,,(]F]ь вз?€мсtдiс з iншимrl структурнимiт пiдрr-lздiлами, апаратом pal"toHrioT

цеЁ_]t(авr{i;i zr,цмiчiстрацiТ, срганаN,Iи птiсцевого самоврядування, територiалЬними
CPl-i;lL:i1],:t,l л,liяiстерств, iнших централЬн[rх органiв BrtKoHaB.roT владl{. а Taкo}li

пii{ltг_lit,,lл,l{:,гвам11. устаFrOваI\4и та органiзацiяпци з п,{етOю стRорення уМоВ ДЛЯ

ГlРС]Liil])l{С:нtiЯ ЛоOjlilловноТ та узгодЖеноТ дiяльноотi шодо cTpoKiB, ltерiодll,tностi
сlдеl:,]t{а j+l]я i i-lередачi iнформацiТ, необхiдноТ для належного виконання
пoh:ii:I_1c9i,Jx }lil l{ього завдань та здiiiснення запланованих заходiв.


