
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 745 

 

29 листопада 2019 року                                                        30 сесія 7 скликання 

 

Про внесення змін до Положення про відділ освіти та культури Лука-

Мелешківської сільської ради 

 

Керуючись ст.ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», висновків постійних комісій селищної ради з питань освіти, культури, 

молоді, фізкультури і спорту, прав людини, законності, депутатської діяльності 

та  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 

сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Положення про відділ освіти та культури Лука-Мелешківської 

сільської ради, виклавши його у новій редакції (додаток). 

2. Обов’язки по проведенню державної реєстрації покласти на начальника 

відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради Сороку Ірину 

Григорівну. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову постійно діючої 

комісії сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

прав людини, законності, депутатської діяльності Гричину Наталію Мар’янівну. 

 

   

 

 

Сільський голова                                                                    Володимир Сич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням 30 сесії 7 скликання 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№745 від 29.11.2019 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Відділ освіти та культури 

Лука-Мелешківської сільської ради 

1.Загальні положення 

      1.1. Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської  ради (надалі – 

Відділ) є виконавчим органом Лука-Мелешківської сільської  ради, створюється 

Лука-Мелешківською сільською радою, підзвітний і підконтрольний  сільській 

раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, 

відповідно до розподілу обов’язків, а також підконтрольний та підпорядкований 

Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, 

Управлінню культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, 

Міністерству освіти і науки України ( далі – МОН України), Міністерству 

культури України. 

      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 загальну 

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

культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», Указами Президента 

України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно правовими 

актами України, рішеннями Мелешківської сільської  ради та її виконавчого 

комітету і цим Положенням. 

 1.3. Структура, штатний розпис Відділу та зміни до них затверджуються 

рішенням сесії Лука-Мелешківської сільської  ради.  

 1.4. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, відкриті рахунки в 

органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням 

Державного Герба України і своїм найменуванням. 

 1.5. Повна назва: Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради. 

Скорочена назва:ВОК Лука-Мелешківської сільської ради. 

 1.6. Юридична адреса Відділу: 23234, Вінницька область, Вінницький район, 

село Лука-Мелешківська, вул. Центральна, 2а. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1388-17


2. Мета Відділу 

  2.1. Метою відділу є забезпечення на території Лука-Мелешківської 

сільської  ради всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, 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 а також збереження та популяризації національного і культурного 

надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля 

розвитку культурного  простору Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної 

громади. 

 2.2. Здійснення Лука-Мелешківською сільською  радою та її виконавчими 

органами повноважень у сфері освіти та культури, наданих законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» «Про культуру», 

«Про бібліотеки та бібліотечну справу та іншими законодавчими актами 

України, шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм,  

3. Основні завдання, функції та права 

       3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання: 

       3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики Лука-

Мелешківської  об’єднаної територіальної громади в сферах освіти та культури. 

       3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами 

дошкільної, повної загальної середньої , початкової мистецької освіти, 

забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає 

населенню якісні послуги в сфері культури. 

       3.1.3. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням 

стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх закладах та закладі початкової 

мистецької освіти. 

  3.1.4. Організовує та проводить конкурс на зайняття посади педагогічних 

працівників інклюзивно-ресурсного центру ;  

 3.1.5. Залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг шляхом укладення цивільно-правових угод 

відповідно до запитів інклюзивно-ресурсного центру;  

 3.1.6. Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для 

функціонування інклюзивно-ресурсного центру та організації інклюзивного 

навчання;  

 3.1.7. Заслуховує звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного центру; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1388-17


 3.1.8. Затверджує графік роботи, штатний розпис та інші документи 

інклюзивно-ресурсного центру; 

  3.1.9. Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними 

працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної 

кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації; 

        3.1.10. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та 

фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, 

установ освіти та закладів культури. 

        3.1.11. Готує проекти актів сільської ради, її виконавчих органів і сільського 

голови, в т.ч. нормативного характеру. 

          3.1.12. Визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та 

удосконалення мережі навчальних закладів та закладів культури. 

        3.1.13. Забезпечує розвиток освітнього (інтелектуального), творчого( 

мистецького) потенціалу з урахуванням національно – культурних, соціально – 

економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону. 

     3.1.14.  Здійснює управління навчальними закладами та закладами 

культури, що є комунальною власністю сільської ради і перебувають у 

безпосередньому управлінні.   

    3.1.15. Організовує оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей та молоді 

            3.1.16. Формує конкурентоспроможне мистецьке середовище шляхом 

створення власного мистецького продукту, визначає перспективи і напрямки 

розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури, співпрацює з міжнародними 

проектами і творчими організаціями 

   3.1.17. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку 

культури української нації, культурної самобутності корінних народів і 

національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, 

художніх промислів та ремесел. 

 3.1.18. Реалізує делеговані повноваження органів виконавчої влади у сфері 

збереження та використання культурної спадщини. 

 3.1.19. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, 

що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком. 

  3.1.20. Забезпечує доступність всіх видів культурних послуг і культурної 

діяльності для кожного мешканця об’єднаної територіальної громади. 

     3.1.21. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до 

чинного законодавства. 

      3.1.22. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному 

стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Лука-

Мелешківської сільської об’єднаної територіальної громади. 



      3.1.23. У разі ліквідації у встановленому порядку підпорядкованого 

закладу освіти вживає заходи щодо влаштування учнів (вихованців) до інших 

закладів освіти. 

     3.1.24. Сприяє організації безоплатного регулярного підвезення до місць 

навчання і у зворотному напрямі учнів ( вихованців), які проживають на 

території громади на відстані понад три кілометри від закладу освіти. 

     3.1.25. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних 

трудових спорів ( конфліктів). 

      3.1.26. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань 

цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці. 

     3.1.27. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів, що належать Відділу. 

     3.1.28. Забезпечує захист персональних даних. 

      3.1.29. Забезпечує право на доступ до публічної інформації, розпорядником 

якої є відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради. 

      3.1.30. Організовує проведення серед населення громади інформаційної, 

роз’яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані засоби 

масової інформації, з питань, що належать до його компетенції. 

      3.1.31. Сприяє здійсненню відповідно до законодавства координації та 

контролю за діяльністю бібліотек, клубних закладів. 

      3.1.32. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань. 

    

      3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний: 

      3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і 

громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України . 

     3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо 

конфіденційності інформації відносно особи. 

     3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного 

законодавства. 

     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 та культури, шляхом виконання 

відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних 

послуг через мережу комунальних установ, навчальних закладів та закладів 

культури. 



     3.3.2. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм 

власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і 

обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання. 

     3.3.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості 

здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти та 

залучення дітей до дошкільної освіти. 

     3.3.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України 

щодо функціонування української мови, як державної в навчальних закладах і 

установах освіти. 

     3.3.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних 

меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в 

державних та комунальних навчальних закладах. 

     3.3.6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту дошкільної 

та загальної середньої освіти. 

     3.3.7. Розробляє i подає на розгляд сільської ради пропозиції до проектів 

фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i 

здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти та культури. 

3.3.8.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток 

освіти та культури, організовує з цією метою збирання та опрацювання 

інформації і формування банку даних.     

 3.3.9. Забезпечує виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу. 

 3.3.10.  Аналізує стан освіти та культури в селах громади, прогнозує розвиток 

дошкільної, загальної середньої та початкової мистецької освіти, сприяє 

оптимізації мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм 

власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує 

виконання програми розвитку освіти громади. 

   3.3.11. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції 

до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі 

відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб громади за 

наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, 

педагогічних кадрів. 

     3.3.12. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету 

сільської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують 

соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й 

індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх та спеціальних навчальних 

закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими 

фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм 

навчання. 



    3.3.13. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету 

сільської  ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та 

заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює 

належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном. 

    3.3.14. Вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про 

відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних 

об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної 

підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці. 

     3.3.15.  Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню. 

    3.3.16. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для 

повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує 

постійне оновлення мережі гуртків та спортивних секцій, координує роботу 

навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та 

вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля. 

     3.3.17. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок 

бюджету громади та залучених коштів. 

    3.3.18.Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного 

обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих 

заходів. 

      3.3.19. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах 

професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя. 

     3.3.20. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, 

творчих об’єднань, товариств. 

     3.3.21. . Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих 

і майнових прав даної категорії дітей. 

3.3.22. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед 

неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі. 

     3.3.23. Забезпечує науково-методичне забезпечення системи дошкільної, 

загальної середньої та початкової мистецької освіти, організацію методичної 

роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників 

загальноосвітніх, дошкільних закладів та закладів культури. 

     3.3.24  Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством 

освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та 

погоджує річні плани роботи дошкільних та закладів культури; вносить 

пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм 



     3.3.25.  Здійснює в межах своєї компетенції інспектування навчальних 

закладів та закладів культури незалежно від типів і форм власності, що належать 

до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, забезпечує гласність його результатів. 

     3.3.26. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, 

організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, 

олімпіади та інші змагання серед учнів. 

      3.3.27.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних 

посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, 

бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади. 

3.3.28. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, 

конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах. 

     3.3.29. Аналізує стан та тенденції культурного розвитку у межах території 

Лука-Мелешківської сільської об’єднаної територіальної громади та вживає 

заходів до усунення недоліків. 

    3.3.30. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм культурного 

розвитку Лука-Мелешківської сільської об’єднаної територіальної громади та з 

питань охорони культурної спадщини. 

3.3.31. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших 

заходів з питань, які належать до компетенції Відділу. 

    3.3.32.  Сприяє формуванню репертуару мистецьких колективів закладів 

культури Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади, 

комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, 

відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної 

спадщини. 

   3.3.33. Контролює роботу по здійсненню атестації працівників підприємств, 

установ, організацій та закладів культури незалежно від форм власності та 

підпорядкування на території Лука-Мелешківської сільської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

     3.3.34. Здійснює загальне керівництво бухгалтерією та іншими структурними 

підрозділами Відділу. 

     3.3.35. Сприяє наданню педагогічним працівникам, працівникам культури 

державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до 

соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.  

   3.3.34.  Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України. 



    3.3.36. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо 

заохочення та нагородження працівників освіти та культури.   

   3.3.37. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, 

закладів культури, що належать до комунальної власності, аналізує результати 

господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності 

роботи відповідно до компетенції Відділу. 

     3.3.38.  Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, 

закладів культури; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню 

меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, 

підручниками, спортивним інвентарем. 

    3.3.39.Організовує підготовку навчальних закладів та закладів культури, 

зокрема, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та 

капітального ремонту приміщень. 

      3.3.40.  Забезпечує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної 

безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та закладах культури, надає 

практичну допомогу у проведенні відповідної роботи. 

   3.3.41.  Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних 

закладів, закладів культури. 

   3.3.42. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних 

закладів та установ освіти, закладів культури, які перебувають у комунальній 

власності, аналізує їх використання. 

     3.3.43.  Координує формування та використання закладами та установами 

культури та освіти  видатків загального та спеціального фондів сільського 

бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел. 

   3.3.44.Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом 

участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 

     3.3.45. Проводить атестації дошкільних, загальноосвітніх  закладів та школи 

мистецтв. 

     3.3.46. Затверджує графік роботи та всі відповідні документи КУ 

"Інклюзивно-ресурсного центру "Лука-Мелешківської сільської ради (далі - 

Інклюзивно-ресурсний центр); 

 

 3.4. Відділ має право: 

     3.4.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, культури,  

та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-

педагогічних працівників, працівників культури. 

      3.4.2. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ 

освіти, закладів та установ культури всіх форм власності. 



      3.4.3. Скликати сільські конференції педагогічних працівників та працівників 

культури, проводити семінари, наради керівників закладів культури, навчальних 

закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції. 

      3.4.4. Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, 

художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва 

і туризму. 

        3.4.5. Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку 

статути, положення підприємств та закладів культури , підпорядкованих відділу. 

       3.4.6. Вносити пропозиції щодо фінансування закладів    культури , брати 

безпосередню участь у формуванні бюджету культурної галузі громади. 

       3.4.7. Вносити пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та 

установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету громади. 

       3.4.8. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і 

розпоряджень керівників навчальних закладів, закладів культури якщо вони 

суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень; 

       3.4.9. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, 

налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами 

та закладами культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами 

за рішенням ради. 

       3.5. Відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради під час 

виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними 

підрозділами сільської ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та 

організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян. 

        3.6.Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань 

спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, 

підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками), 

представників громадських об’єднань (за згодою). 

        3.7 Вносити в установленому порядку пропозиції щодо  удосконалення 

роботи сільської ради у галузі освіти та культури. 

     4. Структура Відділу 

        4.1. Штатний розпис Відділу затверджується у межах граничної чисельності 

та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сільської ради. 

      4.2. Працівники Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, 

відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і 

звільняються з посади розпорядженням голови громади. 

      4.3. Працівники Відділу, які не є посадовими особами місцевого 

самоврядування, призначаються та звільняються наказом начальника відділу. 



      4.4. При відділі може створюватися ради керівників навчальних закладів та 

закладів культури, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально - 

виховного процесу, представників громадськості. 

      4.5. При відділі освіти може створюватися колегія. Склад колегії 

затверджується сільським головою за поданням начальника відділу. 

      4.6. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності 

відділу освіти, установ та закладів які знаходяться у підпорядкуванні Відділу 

освіти та культури та складання звітності, здійснюється бухгалтерією відділу 

освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради. 

5. Керівництво Відділу 

      5.1. Відділ очолює керівник, 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. Особа, яка призначається на посаду керівника Відділу, повинна мати вищу 

педагогічну освіту, стаж керівної роботи в органах місцевого самоврядування 

або на державній службі не менше як 3 роки та вільно володіти державною 

мовою. 

      5.3. Начальник відділу, представляє інтереси громади в галузі освіти та 

культури в відносинах з юридичними та фізичними особами: 

      5.3.1. Здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на 

відділ завдань, несе відповідальність за організацію та результати його 

діяльності 

      5.3.2. Організовує планування роботи відділу і аналізує стан її виконання, 

вносить пропозиції до формування планів роботи сільської ради. Контролює стан 

виконання плану роботи відділу 

     5.3.3. Може брати участь у засіданнях та сесії Лука-Мелешківської сільської 

ради об’єднаної територіальної громади та засіданнях виконавчого комітету. 

     5.4.Начальник Відділу: 

    5.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу. 

    5.4.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, 

дотримання трудової дисципліни. 

     5.4.3. Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в 

органах, установах та організаціях, у відносинах з юридичними особами та 

громадами. 

      5.4.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання. 



     5.4.5. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь 

їх відповідальності. 

     5.4.6. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням 

бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із 

функціонуванням галузей освіти та культури. 

     5.4.7. Надає пропозиції сільському голові щодо заохочення, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади 

посадових осіб Відділу. 

     5.4.8. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, які не є 

посадовими особами місцевого самоврядування. Вносить подання щодо 

кандидатур керівників установ та закладів, що належать до сфери Відділу 

сільському голові. 

     5.4.9. Звітує про роботу Відділу перед Лука-Мелешківською сільською радою, 

виконавчим комітетом та постійною комісією ради не менше одного разу на рік, 

а на вимогу комісії чи половини складу депутатів у будь-який час. 

     5.4.10. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, 

що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень 

виконавчого комітету та сільської ради. 

     5.4.11. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів освіти та 

культури. 

     5.4.12. Подає на затвердження сільського голови проекти кошторису та 

штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду 

оплати праці його працівників; 

     5.4.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого сільським радою 

кошторису. 

     5.4.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень відділу. 

     5.4.15.Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового 

розпорядку та виконавської дисципліни. 

     5.4.16. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з 

обмеженим доступом. 

     5.4.17. Розглядає клопотання  та вносить пропозиції голові ОТГ про 

відзначення кращих працівників закладів освіти та культури Лука-

Мелешківської об’єднаної територіальної громади, нагородами різних рівнів.  

       5.4.18. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до 

діючого законодавства. 

     5.5. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими 

інструкціями, що затверджуються начальником Відділу. 



       5.5.1. На час тимчасової відсутності начальника Відділу, його функції 

виконує особа з числа працівників Відділу, яка призначається розпорядженням 

сільського голови. 

    

6. Фінансування діяльності Відділу 

     6.1. Відділ є неприбутковою бюджетною установою та фінансується за 

рахунок коштів сільського бюджету, які виділені на його утримання.  

     6.2 Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для 

фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених цим положенням.  

    6.3. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини 

серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та 

пов’язаних з ними осіб.  

    6.4. Працівники Відділу можуть отримувати матеріальну допомогу на 

оздоровлення, на соціально-побутові потреби та премію іншого характеру 

(згідно Положення про оплату праці та преміювань  працівників відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради). Премію 

працівникам Відділу виплачують щомісячно згідно наказу керівника, а 

керівнику – згідно розпорядження сільського голови. 

 6.6 У разі припинення Відділу як юридичної особи (у разі його ліквідації, злитті, 

поділу, приєднанні або перетворенні) після задоволення вимог кредиторів, його 

активи передаються одній або кільком неприбутковим установам відповідного 

виду або зараховуються до доходу бюджету.  

6.7 Джерелами фінансування Відділу є: 

6.7.1 Кошти сільського бюджету; 

 6.7.2 Інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.  

6.8 Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Лука-

Мелешківської сільської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.  

6.9 Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться 

відповідно до вимог чинного законодавства.     

7. Заключні положення 

7.1. Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації; 

7.2. Сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення 

кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним 

зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання 



документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і 

довідковими матеріалами з питань, які відносяться до компетенції відділу; 

7.3. Реорганізація чи ліквідація  Відділу здійснюється на підставі  рішення сесії 

Лука-Мелешківської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства 

України; 

7.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому регламентом Лука-Мелешківської сільської ради. 

  

 

Сільський голова                                                                    Володимир Сич 

  

  

 


