
                                            ПРОЄКТ

Р І Ш Е Н Н Я

від _____2021 року № _____                          ____сесії селищної ради 
смт. Воскресенське                                         _______        скликання

Про  затвердження  Положення  про
відділ  освіти,  культури,  молоді  та
спорту Воскресенської селищної ради
в новій  редакції
    

Відповідно  до  ст.  26,  ст.54  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  та  статтями  16,  17  Закону  України  «Про
державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та
громадських  формувань»,  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  повну
загальну середню освіту», враховуючи висновок постійної комісії з питань
соціального захисту  населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства,
освіти, культури, молоді та спорту, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ  освіти, культури, молоді та спорту
Воскресенської селищної ради, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про відділ  освіти,
культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної  ради,  затверджене
рішенням сесії від 06.10.2017 року №3 «Про внесення змін до Положення про
відділ освіти, культури, молоді та спорту   Воскресенської  селищної ради
Вітовського району Миколаївської області шляхом викладення його у новій
редакції».

3.  Доручити  начальнику  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської  селищної  ради  здійснити  реєстрацію  змін  до  Положення
відповідно до вимог чинного законодавства України.

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  соціального  захисту  населення,  охорони  здоров’я,  материнства  та
дитинства, освіти, культури, молоді та спорту. 

Секретар селищної ради                                        Тетяна БІЛОЗОР
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Затверджено
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Рішення ___сесії ___скликання
Воскресенської селищної ради 
від ___.___._____ року №___

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 (нова редакція)
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1. Загальні положення
1.1. Відділ  освіти,  культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської

селищної  ради  (далі  –  Відділ)   є  виконавчим  органом  Воскресенської
селищної  ради,  що  утворюється  її  рішенням.  Відділ   підзвітний  та
підконтрольний  Воскресенській  селищній  раді,  голові.  Відділ  є
відповідальним за виконання частини повноважень, покладених на нього у
встановленому порядку відповідальними органами виконавчої влади.
1.2. Відділ   у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією
про права дитини, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими
міжнародними  договорами  та  правовими  актами,  ратифікованими
Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту»,
«Про  повну  загальну  середню  освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»,  «Про
культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», « Про фізичну культуру і
спорт»,  Указами  Президента  України,  постановами  та  розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України,
іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Воскресенської
селищної ради та її виконавчого комітету і цим Положенням.
1.3. Відділ  є  уповноваженою  особою  Воскресенської  селищної  ради  з

питань освіти, культури, молоді та спорту.
1.4. Відділ  є  юридичною  особою  публічного  права,  має  самостійний

баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства
України,  печатку  із  зображенням  Державного  Герба  України  і  своїм
найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка,  має право у
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межах своїх  повноважень укладати від  свого імені  угоди з  юридичними і
фізичними  особами,  мати  майнові  і  немайнові  права,  нести  зобов’язання,
бути позивачем і відповідачем у судах.
1.5. Місцезнаходження: 
Місце  знаходження  Відділу  внесено  до  Єдиного  державного  реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.    
1.6. Назва юридичної особи:
-     повна:  Відділ  освіти,  культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської
селищної ради;        
- скорочена: Відділ ОКМС Воскресенської селищної ради.

2. Мета Відділу 

2.1. Метою Відділу є   забезпечення на території Воскресенської селищної
ради  всебічного  розвитку  людини  як  особистості  та  найвищої  цінності
суспільства,  її  талантів,  інтелектуальних,  творчих  і  фізичних  здібностей,
формуванню цінностей,  виховання  відповідальних громадян,  які  здатні  до
свідомого  суспільного  вибору  та  спрямування  своєї  діяльності  на  користь
іншим  людям  і  суспільству,  збагачення  на  цій  основі  інтелектуального,
економічного,  творчого,  культурного  потенціалу  українського  народу,
підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку
України та її європейського вибору. 

3. Основні завдання, функції, обов’язки та права

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. реалізує пріоритети державної політики та політики Воскресенської
селищної ради в сферах освіти, культури, молоді та спорту;

3.1.2.  створює  рівні  та  доступні  умови  для  здобуття  громадянами
дошкільної, початкової,  базової  середньої  та  повної  загальної  середньої
освіти,  забезпечує  соціальний  захист  учасників  освітнього  процесу,  надає
населенню якісні послуги в сфері освіти, культури та  спорту; 

3.1.3.  забезпечує   розвиток  системи  освіти,  культури,  спорту  з  метою
формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
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3.1.4.  визначає  потребу,  розробляє  пропозиції  щодо  розвитку  та
удосконалення мережі закладів освіти, закладів культури; участь в утворенні,
реорганізації  та  ліквідації  закладів  дошкільної,  загальної  середньої  освіти,
закладів культури;

3.1.5.  сприяє  отриманню державних  гарантій  та  забезпечує  соціальний
захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому
процесі, учнів (вихованців);

3.1.6.  створює  умови  для  вдосконалення  та  підвищення  професійної
кваліфікації  педагогічних  працівників  закладів  освіти  Воскресенської
селищної ради, забезпечує атестацію;

3.1.7. забезпечує популяризацію  фізичної культури і спорту, здорового
способу  життя  та  співпрацю  з  громадськими,  відомчими,  приватними
організаціями,  закладами  фізкультурно-спортивної  спрямованості  у
вирішенні  завдань  популяризації  здорового  способу  життя  та  створенні
передумов  для  занять  фізкультурою  і  спортом  мешканців  Воскресенської
селищної ради;  

3.1.8. здійснює пошук, використання і поширення організаційно-творчих
підходів  у  роботі  підпорядкованих  комунальних  закладів  культури,
вдосконалення механізму їх діяльності, сприяє впровадженню  нової  моделі
організації культурно-дозвільної роботи;

3.1.9.  розробляє   проєкти  рішень  Воскресенської  селищної  ради,  її
виконавчого комітету, розпорядження  селищного голови з питань реалізації
повноважень Відділу та роботи закладів освіти і культури;

3.1.10. здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань,
що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком; 

3.1.11.  здійснює інші повноваження,  покладені на Відділ відповідно до
чинного законодавства. 

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний: 

      3.2.1. забезпечувати дотримання конституційних прав та свобод людини і
громадянина,  які  закріплені  в  Конституції  та  законодавстві  України  та
Статутом Воскресенської селищної ради; 

3.2.2. забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо
конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності
порушення вимог антикорупційного законодавства.     
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3.3.  Відповідно  до  покладених  на  нього  завдань  Відділ  реалізує
наступні функції: 

      3.3.1.забезпечує  в  межах  визначених  законодавством  прав  членів
територіальної громади в сферах освіти,  культури, молодіжної політики та
спорту,  шляхом  виконання  відповідних  державних  і  місцевих  цільових
програм,  надання  населенню  якісних  послуг  через  мережу  відповідних
комунальних установ та закладів; 
      3.3.2. забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості
здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти; 
      3.3.3. сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних
меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в
державних та комунальних навчальних закладах; 
      3.3.4. забезпечує формування календарних планів спортивних заходів  та
координує відповідну діяльність  закладів ради; 
      3.3.5. сприяє організації фізкультурно-спортивних заходів серед широких
верств  населення,  в  тому  числі  заходів,  спрямованих  на  покращення
фізичного виховання дітей i молоді; 
      3.3.6.  розробляє  i  подає  на  розгляд  Воскресенської  селищної  ради
пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення
виконання програм i  здійснення  заходів,  спрямованих на  розвиток  освіти,
культури, молоді та спорту;

3.3.7.  подає  в  установленому порядку статистичну звітність  про стан і
розвиток  освіти,  культури,  молоді,   спорту  в  громаді;  організовує  з  цією
метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних; 

3.3.8. забезпечує своєчасне складення та подання державної статистичної
звітності  уповноваженими  працівниками  підпорядкованих  йому  закладів
освіти та культури;
      3.3.9.  забезпечує  виконання  рішень  Воскресенської  селищної  ради,
виконавчого  комітету,  розпоряджень  голови  з  питань,  що  віднесені  до
компетенції Відділу; 
      3.3.10. аналізує стан освіти, культури, спорту на території Воскресенської
селищної ради, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої  освіти,
сприяє оптимізації мережі закладів освіти та культури незалежно від типів і
форм власності згідно з потребами громадян; 
      3.3.11.  визначає  потребу  в  освітніх  закладах  усіх  типів  та  подає
пропозиції  до  виконавчого  комітету  ради  щодо  удосконалення  їх  мережі
відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади; 
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      3.3.12.  вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для
повноцінного і  здорового розвитку та творчої  самореалізації  дітей,  сприяє
розвитку мережі гуртків, спортивних секцій, координує роботу пов’язану з
оздоровленням дітей та організацією їх дозвілля; 

3.3.13. забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів
освіти  і  у  зворотному  напрямку шкільними автобусами (у  разі  потреби  –
транспортними  засобами,  пристосованими  для  перевезення  осіб,  які
пересувають на  кріслах колісних);  підвезення  іншим транспортом (у  тому
числі з попередньо визначеними зупинками) за умови, що кількість учнів і
педагогічних працівників, які потребують підвезення, не перевищує 8 осіб;

3.3.14.  організовує  та  контролює  закупівлю  товарів,  робіт,  послуг  у
підпорядкованих йому закладах освіти та культури, у тому числі харчування
дітей  у  закладах  освіти  та  проведення  спортивно-масових,  молодіжних
заходів; 

3.3.15.    укладає  строкові  трудові  договори  (контракти)  з  керівниками
закладів  освіти,  обраних  (призначених)  у  порядку,  встановленому
законодавством та установчими документами закладів освіти;

3.3.16.  розриває  строкові  трудові  договори  (контракти)  з  керівниками
закладів  освіти  з  підстав  та  у  порядку,  визначених  законодавством  та
установчими документами закладів освіти;

3.3.17.  вносить  пропозиції  щодо  організації  безоплатного  медичного
обслуговування  дітей  та  учнів  у   закладах  освіти,  здійснення  оздоровчих
заходів; 

3.3.18.  веде  облік  дітей  дошкільного  та  шкільного  віку  у  порядку,
затвердженому Кабінетом Міністрів України;

3.3.19. сприяє  повноцінній  інтеграції  у  освітній  процес  дітей  з
особливими освітніми потребами;
       3.3.20.  забезпечує  організацію  роботи  з  фізичного  виховання,
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в закладах дошкільної освіти
спортивного профілю; 
      3.3.21. сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій,
творчих об’єднань, товариств; 
      3.3.22. сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування; 
      3.3.23.  сприяє  запобіганню  бездоглядності  та  правопорушень  серед
неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі;
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      3.3.24.  сприяє виявленню та  розвитку здібностей обдарованих дітей,
координує  роботу  щодо  організації  на  території  громади  відповідних
конкурсів, олімпіад та інших творчих змагань серед учнів; 
      3.3.25. забезпечує участь дітей та молоді у спортивних, творчих, наукових
тощо чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і
таборах; 
      3.3.26. організовує проведення засідань координаційних рад, комітетів та
інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу; 

            3.3.27.  сприяє  організації  роботи  щодо  підвищення  кваліфікації
педагогічних  працівників,  організовує  їх  атестацію  відповідно  до  вимог
законодавства про освіту; 
      3.3.28. розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо
заохочення, нагородження працівників освіти та культури; 
      3.3.29. здійснює координаційну роботу  закладів освіти та культури, що
належать  до  комунальної  власності,  аналізує  результати  господарської
діяльності,  готує  пропозиції  та  заходи  щодо  їх  ефективності  роботи
відповідно до компетенції Відділу; 
      3.3.30.сприяє  матеріально-технічному  забезпеченню  закладів  освіти;
введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним
обладнанням,  навчально-методичними  посібниками,  підручниками,
спортивним інвентарем; 
      3.3.31. координує господарську діяльність закладів освіти, культури з
підготовки  до  нового  навчального  року  та  до  роботи  в  осінньо-зимовий
період, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень; 

3.3.32. координує роботу з питань дотримання правил техніки безпеки,
протипожежної  безпеки  і  санітарного  режиму  в  закладах  комунальної
власності,  що віднесені до сфери повноважень Відділу та надає практичну
допомогу у проведенні відповідної роботи; 

 3.3.33.  вивчає  потреби  і  вносить  пропозиції  щодо  застосування  у
відповідних закладах освіти інституційних та індивідуальних форм навчання;
      3.3.34. сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти
та культури; 
      3.3.35.  вносить  пропозиції  щодо  обсягів  бюджетного  фінансування
закладів  освіти  та  культури,  які  перебувають  у  комунальній  власності,
аналізує фінансові звіти; 
      3.3.36. забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції
України  щодо  функціонування  української  мови  як  державної  в  закладах
освіти та культури;
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      3.3.37.  координує  формування  та  використання  закладами освіти  та
культури видатків  загального  та  спеціального  фондів  бюджету громади,  а
також коштів, залучених закладами з інших джерел; 
      3.3.38. надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів
шляхом участі в грантових проєктах, програмах міжнародних організацій та
фондів.   

      3.4. Відділ має право: 

      3.4.1. залучати до розроблення місцевих молодіжних програм, програм
розвитку освіти, культури, спорту та розгляду питань, що належать до його
компетенції,  відповідних експертів,  молодіжних,  педагогічних,  науково-пе-
дагогічних працівників, спортсменів тощо; 
      3.4.2. скликати конференції, у тому числі щороку серпневі, конференції
педагогічних  працівників,  проводити  семінари,  наради  керівників  закладів
освіти, культури  з питань, що належать до його компетенції; 
      3.4.3. вносити пропозиції щодо фінансування закладів освіти, культури,
брати  безпосередню  участь  у  формуванні  бюджету  відповідної  галузі
громади; 
      3.4.4.  укладати в установленому порядку угоди про співробітництво,
налагоджувати  прямі  зв’язки  з  закладами  освіти,  науковими  установами
інших країн, міжнародними організаціями, фондами за рішенням ради; 

3.4.5.  створювати  ради керівників  закладів  освіти,  громадські  ради  про-
фільного спрямування. Положення про відповідні ради та їх персональний
склад затверджуються  наказом начальника Відділу;

3.4.6.  здійснювати  інші  повноваження,  що  випливають  з  актів
законодавства,  актів  органів  місцевого  самоврядування  Воскресенської
селищної ради та цього Положення.

4. Структура відділу
      4.1.Штатний  розпис  відділу  затверджується  сесією  Воскресенської
селищної  ради  у  межах  загальної  чисельності  та  фонду  оплати  праці
працівників, затверджених Воскресенською селищною радою.

4.2.  Посадові  обов’язки  працівників  Відділу  визначаються  посадовими
інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

4.3.  Працівники  Відділу,  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства
України,  призначаються  на  посаду  і  звільняються  з  посади  начальником
Відділу.
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4.4.  Для  організації  ведення  бухгалтерського  обліку,  складання
фінансової звітності,  фінансово-господарської діяльності Відділу та закладів
освіти,  культури  діє  Централізована  бухгалтерія  відділу  освіти,  культури,
молоді та спорту відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Керівник Відділу
5.1.  Відділ  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  на

конкурсній основі розпорядженням сільського голови відповідно до Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про
службу в органах місцевого самоврядування». 

5.2.  Начальник Відділу:
5.2.1.здійснює:

- керівництво роботою Відділу;
- функціональний розподіл обов’язків між працівниками Відділу;
- затверджує посадові інструкції працівників Відділу;
- планування роботи Відділу та забезпечує звітування про його роботу;

5.2.2.  видає  у  межах  компетенції  Відділу  накази,   контролює  їх
виконання;

5.2.3. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до
повноважень Відділу;

5.2.4. виконує  від  імені  Відділу  повноваження,  передбачені  цим
Положенням;
5.2.5. подає  на  затвердження селищного голови проєкт кошторису доходів

видатків,  вносить  пропозиції  щодо  граничної  чисельності  та  фонду
оплати праці працівників Відділу;

5.2.6. організовує  роботу  з  підвищення  рівня  професійної  компетентності
працівників Відділу;

5.2.7. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

5. Відповідальність
5.2.Працівники Відділу несуть відповідальність за належне здійснення

покладених на Відділ завдань та повноважень відповідно до своїх посадових
інструкцій та цього Положення.

5.3.За  порушення  трудової  та  виконавчої  дисципліни,  та  неналежне
здійснення  покладених повноважень,  працівники Відділу  притягуються  до
відповідальності згідно з чинним законодавством України.
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6. Взаємовідносини з іншими підрозділами
6.2. Відділ може виконувати зазначені завдання і функції самостійно

або  разом  з  іншими структурними  підрозділами  Воскресенської  селищної
ради та її виконавчих органів, а у випадках, передбачених законодавством - з
територіальними  підрозділами  органів  державної  виконавчої  влади,
державними органами, іншими юридичними особами, незалежно від форми
власності, та фізичними особами.

8. Фінансування діяльності Відділу

      8.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету ради, які виділені на
його утримання. 
      8.2. Джерелами фінансування Відділу є кошти бюджету ради, інші кошти,
передані Відділу згідно з чинним законодавством. 
      8.3.  Для проведення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти
призначається уповноважена особа з публічних закупівель, яка діє згідно з
чинним законодавством України.

 8.4.  Майно,  яке  знаходиться  на  балансі  Відділу,  є  комунальною
власністю ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

9. Заключні положення
9.1.Ліквідація  і  реорганізація  Відділу  здійснюється  за  рішенням  ради  у

встановленому законом порядку. 
9.2. Внесення  змін  та  доповнень  до  цього  Положення  здійснюється

шляхом
прийняття рішення Воскресенською селищною радою.

Секретар Воскресенської 
селищної  ради                                                         Тетяна БІЛОЗОР
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