
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

Завідувача сектору з питань освіти 

Відділу з гуманітарних питань  

Верхньодніпровської міської ради 

 

1.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.Завідувач сектору з питань освіти Відділу з гуманітарних питань 

Верхньодніпровської міської ради (надалі за текстом – Завідувач сектору 

Відділу) є посадовою особою Верхньодніпровської міської ради. 

1.2.Завідувач сектору Відділу призначається і звільняється з посади 

розпорядженням Верхньодніпровського міського голови. 

1.3.Завідувач сектору Відділу під час виконання службових обов’язків 

підпорядковується  голові Міської ради, виконавчому комітету, начальнику 

Відділу. 

1.4.У своїй діяльності Завідувач сектору Відділу керується 

Конституцією України, законами України, актами Президента України і 

Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, іншими 

нормативно – правовими актами з питань, що стосуються діяльності Відділу, 

Положенням про Відділ, посадовою інструкцією. 

1.5. Кваліфікаційні вимоги:  

- повна вища педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

магістра, спеціаліста; 

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування 

та/або державній службі на керівних посадах - не менш, як два роки або 

на керівних посадах у сфері освіти не менш як два роки. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

 

Згідно покладених на нього обов’язків Завідувач сектору Відділу: 

2.1.Здійснює заходи щодо забезпечення реалізації державної політики з 

питань розвитку освіти в закладах освіти об’єднаної територіальної громади. 

2.2.Бере участь у розробці проектів програм та комплексних заходів 

розвитку освіти об’єднаної територіальної громади та звітує про стан їх 

виконання. 

2.3.Здійснює підготовку та узагальнення матеріалів для розгляду 

начальником Відділу для доповідей, промов тощо з питань, що відносяться 

до  його компетенції. 

 2.4.Здійснює підготовку  проектів рішень Міської ради та проектів 

розпоряджень на розгляд  Міського голови. 

           2.5.Здійснює контроль за освітньою  діяльністю  закладів освіти 

об’єднаної територіальної громади. 

          2.6.Здійснює контроль за виконанням Інструкції з ведення ділової 

документації у закладах освіти обєднаної територіальної громади.  

2.7.Здійснює контроль за  дотриманням законодавства з питань освіти у 

закладах освіти обєднаної територіальної громади. 



2.8.Здійснює підготовку матеріалів для  нагородження відзнаками 

різного ступеня керівників закладів освіти, їх заступників, педагогічних 

працівників. 

2.9.Здійснює контроль за організацією і проведенням державної 

підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти об’єднаної 

територіальної громади. 

2.10.Здійснює контроль за організацією і проведенням зовнішнього 

незалежного оцінювання учнів закладів загальної середньої освіти.  

2.11.Здійснює контроль за організацією індивідуального навчання дітей 

з вадами розумового та (або) фізичного розвитку, індивідуального, 

дистанційного навчання та навчання у формі екстернату. 

2.12.Сприяє ефективному функціонуванню мережі  закладів освіти 

обєднаної територіальної громади. 

2.13.Координує роботу з дітьми пільгових категорій та дітьми з 

особливими потребами. 

2.14.Здійснює координацію режиму здорових  та  безпечних  умов    

навчання в закладах освіти. 

          2.15.Забезпечує  своєчасну  підготовку  закладів освіти  до  початку  

навчального  року. 

         2.16.Здійснює контроль за додержанням законодавства з техніки 

безпеки та безпеки життєдіяльності в  закладах освіти. 

2.17.За дорученням керівництва міської ради, начальника Відділу  

здійснює розгляд звернень громадян з питань, що відносяться до його 

компетенції. 

 2.18.Здійснює підготовку статистичних даних, інформаційно-

довідкових матеріалів з питань діяльності Відділу. 

2.19.Бере участь у процессі утворення, реорганізації та ліквідації 

закладів освіти, відповідно до вимог чинного законодавства. 

 2.20.Виконує накази начальника Відділу з гуманітарних питань в 

межах своїх повноважень. 

2.21. Безпосередньо, своєчасно і точно виконує покладені на нього 

службові обов`язки, ініціативно відноситься до своєї роботи. 

2.22.Дотримується Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України. 

2.23. Підтримує авторитет Міської ради та її виконавчих органів. 

                                                     3. ПРАВА 

 

Завідувач сектору Відділу має право: 

3.2.Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу. 

3.3.За дорученням начальника представляти Відділ в органах 

виконавчої влади, підприємствах, організаціях і установах з питань, що 

належать до його компетенції. 

3.4.Вносити пропозиції з питань удосконалення стану справ в освітній 

сфері. 

          3.5.Давати  обов’язкові  для  виконання вказівки  підпорядкованим  

йому  працівникам та керівникам, їх заступникам закладів освіти. 



          3.6.Вільно відвідувати будь-які  приміщення  закладів освіти для  

контролю за проведенням освітнього процесу. 

          3.7.Залучати працівників підзвітних комунальних закладів для розгляду 

питань, що належать до його компетенції, одержувати в установленому 

порядку від таких осіб необхідну інформацію. 

3.8.Користуватися правами та свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та Законами України. 

3.9.На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

3.10.На своєчасну оплату праці відповідно до займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи. 

3.11.На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці. 

3.12.На соціальний і правовий захист. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Завідувач сектору Відділу несе відповідальність за: 

              4.1.Неналежне виконання  службових обов’язків, недотримання 

законності в службовій діяльності. 

4.2.Несвоєчасне подання інформації до встановлених законодавством 

органів. 

4.3.Недостовірність поданої  інформації. 

4.4.Негативні наслідки самостійно прийнятих рішень під час виконання 

службових обов’язків та бездіяльність. 

4.5.Будь-які дії, що призвели або могли призвести до негативних для  

Відділу  наслідків. 

4.6.Заподіяння Відділу  матеріальної шкоди. 

4.7.Невиконання рішень та доручень начальника Відділу. 

4.8.Невиконання рішень Міської ради та виконавчого комітету, 

розпоряджень і доручень Міського голови. 

4.9.Розголошення персональних даних, які йому було довірено або які 

стали йому відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків. 

4.10.Правопорушення, вчинені в процесі виконання своєї діяльності - у 

межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України. 

 

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 

 

5.1. Завідувач сектору Відділу повинен знати: 

Конституцію України, Закони України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну 

службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну 

освіту» та інші закони України з питань, що стосуються діяльності Відділу; 

керуватися актами Президента  України і Кабінету Міністрів України, 



наказами та  іншими нормативно-правовими документами  Міністерства 

освіти і науки України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 

інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють норми та 

положення у сфері освіти; правила ділового етикету, правила охорони праці 

та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та 

відповідні програмні засоби; ділову мову та державну мову. 

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ 

 

6.1.Для виконання обов’язків та реалізації прав Завідувач сектору 

Відділу співпрацює зі структурними підрозділами міської ради та 

виконавчого комітету, а також з підприємствами, установами, організаціями 

та об’єднаннями громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


