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державноi адмiнiстрацii згiдно з розпод

3. Управлirшя освiти у своiй дйл
зЕкоцами Украiни, актами През
нЕкttзчlми MiHicTepcTB, iншlдt
розпоряджешuIми .Щесrrянськоi райоlrнrншими з Еlконод€lв чими Еlктtми YKpai.rпr

eHyBaHIuIM, власнi блаrшr.r.

ur;"_Ч'rlТ:НЕIход2кення: 
02217, Micro киiв, вулиця мшrоли закревського,

6. основlпшли завд€rшrями Управлiння освiти е:

l) забезпечення реалiзацii держазноi полiтlдси у сферi освiти в.Щеснянському районi MiiTa Киева; '

2) забезпечешUI розвитку системи освiти з метою формуванrrя гармонiйlrо
розвиненоi, соцiа,rьнО aKTlBHoi, творчоi 0собистостl;

з) визначенIUI потреб, розробленIrя пропозицiй щодо розвитку таудосконаJтеЕuI мережi закладiв освiти;

4) створення в межах cBoil повновЕDкень .

громадян украiни 
"u 

о." ьу, .Ьцi;;;" ;;; 1Ж ffilЖ# ;:'ffi,НfrBiKy, педагоГiчних, iншиХ працiвкикiВ закладiВ та установ освiти;

5) створеrпrя умов для.здобуггя громадянами повноi загальноi середньоiосвiти вiдповiдно до ocBiTHix поrрЁо БЬстостi та ii irцrвiдуаrrьшо<здiбностей i можrrивостей.
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7. Угrравлilпlя освiти вiдповйно до
завдаIIIш:

визначеЕих повновtDкень вrпсонуе TaKi

l) органiзову€ виконацUl_Констlтгуцii i законiв Украi'ни, акгiв ПрезидентаУкраi'rш, Кабiнету MiHicTpiB Украrи, iiазiilrrri"r"р"rв, irтrцих центр IьЕихорганiв вlдсонавчоi влади та здiйiшос;оr"р;"; за ii реалiзацiею;

2) здiйсlпое керiвншцво центрапriзованою бlхгаптерiею, групою зцеrrгра,пiзованого господарського обсrrуговування закладiв i установ освiти,логопедичними гryнктами закладiв освiти, з€lкJIадЕrми освiти, caMocTiforr,шtСТРУI(тУРНИМ ПiДроздiлом lrпс_тtюзtшно_песlрсrшrй цекгр 
^n 

i-дъ"rо"."*о"о
особи), що знаходяться в межах

комунальноi власностi терlтгорiа,тьноi
ри Управлirпrя освiти;

З) забезпечч€ v меж€lх cBoix повновtDкеЕь зЕIхист прав i законrпо< iHTepeciBфiзичшах та юрЙЙнюt осiб;

4) здiйсrrrос монiториlг за дотр
освiти, викон{lнIuIм закладами освiти
щодо змiсту, рiвня та обсягу дошкiль
тiкож за дотрrlltаннrlм aKTiB законодавс

5) аналiзуе стшr освiти, iнновацifuiоI дiяльностi, розроб.тtяс регiональнiпрогр,lми розвитку, органiзовуе i .коrrгролюе викоцЕlннrl цrо< програм, береrrасть у пiдготовцi заходЬ щодо релiоналirо.о роr"-*у;

_._л,,9].,9:Р. }ЛlаСТЬ У пцготовцi пропозшriй до проскгь програм соцiально_економlчного та культурного розвитку ]есrrянського рйоry йi.Й Kr."u;
7) вносrrгь пропозифi до про€кту бюджgгу .Щесtrянського району у складiбюджету MicTa Кисва;

8) забезпечУс ефектшне i цiльове використtlння бюдкетшоi коштЬ;

9) беге. rrасть у погодкеннi проектiв Еормативно-цр.tвовIФ( aKTiB,
розроблеrп,rх iншrпr,rи орг:rнами виконавчоi влади;

10) бере }лrасть у розробленrri проектiв розпоряджень .Щеснянськоiрайоl+rоi в MicTi Киевi.державноi адмiнiсфацii, гrроскть нормативно-правових
€,.TIB _з ш{тttнь реа-lliзацri визначецID( повно"ажеrъ, а тiкож головними
розробrrrп<ами якrо< е irmti cTpyKTypHi пiдроздйи;

ll) бере }п{асть у пiдготовцi зв,iтiв голови [еснянськоi районноТ в MicTiКиевi державноi алмiнiстрацii дrя ii розгляду нЪ cecii КиiЪськоiri."*оi рuд",
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з irпUши стт)чктvпцтrrf,тr -i -*,ии структурнши пйроздiлm.rи
под€lшUI головi Деснянськоi рйонноi

I3) забезпеЧУс здiЙснеlдlя заходiв щодо залобiгаrпrя i протидii корупцii;

14) готус (бере ласть у_пiдготовцi) проекти угод, договорiв, протоколiвзустрiчеЙ делегаr(iЙ i робочю< груп у меж.Lх cBoix повноважеrъ;

.роrli]"lО'ГЛЯДа€ 
В УСТ€lНОВЛеному з€конодЕlвством порядку зверненнrI

16) опраrьовуе зшити i звернення народнI4( дегryтатiв YKpai'ru.r тадегrутатiв КиiЬськоi м icbKoi рали;

17) забезпечус доступ до публiчноi iнформацii, розпорrцником якоi €Управлirшя освiти;

18) постiйно iнформуе населенIuI про стан здйснешlrl визначенI]D( зiкономповновtDкень;

l9) коордиtryс дйльнiсть закладiв освiти комунальноi форми власностi,що н€lпежать до сфери упразлirшя Щесrrянськоi райоr*rоi в MicTi Киевiдержавноi адмiнiстрацii;

20) забезпечуе у межах cBoii повновФкень виконttншI завдЕlньмобiлiзацiйноi пiдготовки, цивiльного ru*"arу населення, дотримання вимогзtконодtlвства з охорони цраrц, пожежноi безпеки;

2l) органiзовуе роботу з. }lкoMIUIeKTyB€lHtи, зберiгатпlя, облiку тав икор истан}ul архiвнlж локументiв;

22) забезпечуе у межtц cBoix повноважеlъ реалiзацiю державноi полiтtдtистосовно захисту iнформацii з обмеженшu доступом;

23) бере.rIасть у. вирiшеннi вiдповiдно до зЕцонодЕlвства колективцихтрудовI]D( спорiв (конфлiктiв);

24) забезпечу€ зzlхист персонtшьцlD( даIilD(;

поте . 
(irтгелектуального)

екол riцьно-економiчнrо<,

, 26l. забезпечуе монiторlтг у сферi освiти, HaF(oBoi; науково-технiчноI таil*lовацiйдrоi дiяльностi;
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,,**1J,],*Xil.offi:r,1 
ЗабеЗПеЧеrrНi Реалiзацi державноi полiтrжи у сферi

_ 28) спр}ш€ fu"рuцii вiтчизняноi освiти i науки у cBiToBy систему зiзOереженtUlм i захистом нацiональtпд irпepeciB;

29) забезпечуе у межах cBoii
позяттrкlльноi освiти, в тому числi

30) координуе в межЕlх cBoii пoBIIoBtDKeHb здiйснеrпrя заходiв,спрямовII}IID( на органiзацiю оздоровлешtя, вiдпочиrпсу та дозвiлля дiтей;
3l) сприяе мiжнародноМу спiвробiтниlцву з IIитаIrь освiти;

32) ПРОГНОЗУ. r"::_б_улJ_Р_ахiвцях p,lз}iltx професiй та спецiальностей длясистемИ освiти, irцrовацiйноi дiяльностi, формуе замовленнrI ца ii пiдготовку;

_,-- ]]) здiйсrпое керiвниrрво в уст.lновленому порядку роботою з органiзацiiпЦВиЦ{еншI квалiфiкацii та перепiдгото"*" п.д*оiiчнй Ьацi""йi", u ,*о*фахiвцiВ з питанЬ iнновацifulоi дi"";"о;;;;_- 
"'

34) сприяс розвитку мережi закладiв освiти в районi, вносить вустановленому порядку пропозитliТ ,,Щеснянськiй раrоннiи "' ,i.ri Киевi
::rЗ:lЗ_ТУНiСТРаЦii щодо утворенЙ закладiв оЪ"о", i* рЪор.*i.uцii .uлlквlдацr1, тощо;

35) проводить атестаlIiю застугпtлп<iв KepiBHla<iB, педагогiчtпах пРацiвникiвзакладiв освiти ycix форм власносrl, веде облiк i складztшul звiтiв з ц^ .r-uo умежах cBoei компетенцii;

36) спiвпраrцое з цауковими, науково-дослiднr.ши устalновами та на}ково-ДОСЛiДними пiдроздiлами закладiв виЙот освiти,

37) вживас зЕrходи iз забезпечеrшя закJiадами освiти належного рiвнядошкiльноi, позашкiльно'ц загап_ьноi ..р.о"ооiЪ."iти, органiзовli'i*lЬ"*r"о-методи'не та iнформачiйлrе забезпечеЬя, сцрия€ "ц"Ье"Й *"-ifri*uцii ,uрозвлтку творчостi педагогiчнlок прачiвнtжiв;'

38) забезпечуе в межalх cBoii повнов{Dкень виконаrпrя aKTiB з€lконодzвства
аIilrя }тсpaiнcbKoi мови як державноi та
elkHi умови для розвитку нацiональноi

оваджуе в пр:жтику ocBiTHix програм



вЙроджешrя та розвиток нацiона-пьноi культури, натIiональнlлк традшriйукраiнського народу i нацiона.,rьню< rейи" Y*puir*;

аrшо< MiHicTepcTBoM освiти i науки
педагогiчнш< розробок, визнача€

;

Украi.rи пропозшIii
HiB закладiв освiти,

. 4l). форму€ замовлення на навч€шьн(
ЗВiТНОстi rЪ i"riyro., про ocBiTy; 

)-МеТОЛlПlКУ ЛiТеРаТУРУ, бланки

42) здiйсlпое розподiл_. пЙручнrп<iв дrrя забезцечеt+UI ними yrHiB тавlлковаrцiВ закладiВ загапьноi середъоi o."iТ";

43) залуrае д
культурнi ,оЪuри.т il_T'l*, Нацiонапьно-
ЗаРе€строванi у пор ДИТЯЧr 1 МОЛодiжцi), що

на вIбIвленнII, пiдтршrку i розвиток

освlтнього та загапьного фiзичного piBH

45) спiвпраrцо".*,fl:'j:Yми пiдроздiлttми_ пр€lвоохоронних органЬ,службою у справах дiтей, irпцш,rи соцiальЙми службами;

46) органiзовус дiяльнiсть псlоiологiчноi служби та педагогiчногопатронtDку в системi освiти;

47) розробляе пропозицii щодо встановлеш'I HopMaTTBiB бюджетнlоt
тзy"ч Еа УгриманIfi закладiв освiти комуна.пьноi форми власностi тасоцtальнrтй захист уrасrrикiв освiтнього процесу;

48) розглядае питанIц та вносить в чста
щодо, вiдзнач.й й;;;; ffi; 

^;#ННтжr;"##i#нffi:itппi форми мор.Lтьного i MaTepialrbHo"o Ь--i-й"urпrя ix прачi;

. 49) здйсrпое пiдготовку та в устЕlновленому порядку пода€ статистиtIнузвlтнlсть про cTilн i розвlтгок освiти, iнновацiйноi лйл"носri;
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до про€ктiв держЕlвнIr( цiльовrц,
eШr'I cTzlHoBLIщa освiти, вiдпочиrпсу

52) здiйсrпое пiдготовку
правовоi бази з ппт€lнь, що
устilновлеJIомI порядку на розгляд
державнiй алмiнiсцацi.r;

53) сприяе в межtlх cBoik повновtDкень
розроблей пlоооойr-r, дитячими та irшrи 

виконilнню програм (проектiв),
ии громадськими органiзацiями;

.54) сприяе створенцю безпечнш<

а поширення передового досвiдуHi i науково-пракгичнi ceMiHap4

повцовtDкень здiйснеrпrя заходiв
спiвробiтництва з дитalнь, що

57) проводигь сер:д населешUI iнформацifuту, роз'ясrповальну робоry зп}rгань, що нtlлежать до його компете цii; 
-

58) здiйсrпое захl
пЬ."чоЙ'|i."iБ#ffi;Т#""ХНЪfr -ffiilIйаНrrЯСivейшю<Цrшостей,

59) здiйсrпое r**":rу:,rglalil,fи апарату та структ}рншr,rи пiдроздiлами(поза апаратом) Управлiнrrя освiти, *оордф. ix дtяльнtсть;

*Т:""##"*,: ЁЪ""::'Ъ
розтяпlова.,'лми на територi.i !есrrянськ:Н о*:Ь,'-'" 

та фор" власностi'

56) забезпечуе в межах cBoiiщодо активiзацii мiжнародного
належать до його компетенцii;
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ОРМаЦfoiо-телекомунiкафftriй системi'апьноi 
громади MicTa Киево (система

62) здiйсrпое ilmri передбаченi законом повЕоважецнrт.

8. Управлirшя освiти мас право:

вносити в устЕlноВленоМУ Пор_яДку пропозифi щодо удосконаленшI[есrrянськоi районноi в Йiстi'К".-i оЪр**ri адмiнiстрацii у галузi

оо"*'} ТЖ;Жill'Ь В Установленому пl|з*у. iнформацiiшrпrи базами
спецiа,т""Й ;;Ъ;; Jiflh"'Н;Н#L"'r"#ё'*; -*r'iкацiй, мережами

5) ск.пшсати в vстilновленому лорядку наради, проводити семiнари таконференцii, n**, що напежатЬ до пЬr.r.r.rЩii Управлilпlя освiти;

. 
б) створювати aBTopcbKi колективипосiбникiв i ." ;".;;;;;; i"i;l,:,1"_:_л"- пЦготовки регiональних

вцров4цжуват" 
'-, *jffх],lям 

з MiHicTepcTBoM освiти i науrси Украi'rти

9. Управлirшя освiти в устitновлеповновФкень взаемодiс з iншtдr.lи с
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киев

ов Дlul Проваджешш послiдовноi та
одержання i передачi

аденш( на нього завдаIъ

з)
роботи
освiти;



9

10. Управлilпlя освiти очоrпо€ цачrшьник.

Начатьшк Управлiшrя освiти п

l l. Начапьшд< Управлiш.rя освiти:

"*"JцЖХ',Ж' rJЧ*Т"О. УПРаВЛir+rям освiти, несе персон.цьну
створенню HimeжHL( riHff",XTuj|*ifli";fri* О"'Ь ОЙ""..;, .ЦР;Ь

2) подае на затвердкенrrя головi .щеснянськоi райоrпrоi в MicTi Киевiдержавноi адмiнiстрацii Полоlсенrrя про Vфавлiно o.rirr; 
--.

3) затверджуе пос_адовi iнструкцii працвrшкiв Управлiнlrя освiти тарозподiляс обов'язки мlж ними;

4) гшаrryс роботу- Управлiнrrя освiти' вносить пропозrлдii щодо
Ж,Тf#fr,,-*" РОботи fu"Й,i*оi ib,oro, в MicTi K"."i-l.p**"oi

5) вжrвае заходiв щодо удоскон€шецIи органiзацii та пiдвищенняефекгивностi роботИ Управлiння оЪвiти; 
------"

6) звiтуе перед головою .Щесrrянськоi райоr*rоi в MicTi Киевi державноiiадмiнiстрацii про виконанюI покладенltх на Упразлiння освiти завдшь тазатвердженlD( п.,rанiв роботи;

7) МОЖе Входити до складу колегii.щеснянськоi райоlпrоi в MicTi кисвiдержавноi адм iH iстрацii;

8) вносигь пропозлщii щодо розгляду на засiдzu*lях Колегii цитilнь, щонiцежать до компетенцii Управлiння освiти, та розробляе проекти вiдповiднихрlшень;

освiти у взасмовiдносинtж з iншими
районноi в MicTi Кисвi державноi

цсЕгрiшьними оргilнtlми виконавчоi
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;;ffifi;ffi* МiСЦеВОГО СЕlМОВрядрtlння, пiдгц)и€мствами, установами та

l0) видае у межiж своix повноважень
Виконанням; 

vgvr^ lr\'!'tll'ЁаЛ(СНЬ НtЖttЗЦ ОРГаНiЗОВУе контроль за i;1

_ 12'l Розпоряджасться коuп€lми у 
^#;ж:ж:e"й""";Г;"й,?"Ьi'о"оТi#il,;ffi"Jffiа:I';1x;""х;

l3) здiйсттюе лобiр калрiв;

l4) органiзовуе роботу з пйвлшtешrя piBrи професiйноi комлетеmностiдержtlв HI]D( службовцЬ Управлiння освiти;

15) проводrгь особистий прlйом громадяЕ з питЕlнь, що н€lлежать доповнов.Dкень Управлiнrrя освiти;

16) забезпечуе дотримання працiвrпшами Управлirтня освiти цравилвЕуц)шIнього службового розпор"д*у та виконtlвськоi. дисцrтr,riш,t;

__ .l1) погоджуе Статуги закладiв освiтиtrсвIти; ' пЦпоряДковашо< Упразлirптю

18) призначас на посаду та звЬ
з аконодilв ств ом про держilвЕу
освlти, присвоюс iM рilцги,
вiдповiда_тrьностi;

19) приймас на роботу та звiльняе з роботи у порядку, передбаченому
в стрFсгурних пiдроздiлiв Управлirпrя
Iцми, заохочуе ii та притягу€ до

20) затвердЖу€ положенНJI про вiддiлИ апарату та струкгурнi пiдроздйиУправлirшя освiти (поза апаратом) j



1l

2l) затвердкуе 
,rптатшй розпис стр}ктурню( пiдроздl,riв Управлiшrяосвiти (поза аларатом);

22) представляс iкгереси Управ,riшlя освiти в ycix суловж органtlх з yciMaПРilВами, що наданi позивачу, вiдповiдачу, третiй осЬбi;i"r;^;;;*,
2З) здiйсlцОе влвначенi Законом Укgзirп.r 

1,Пцо держ{lвну службу>повновIDкеIцUI KepiBHrл<a державноi служби в Управлiннi o."ir". --'
24) здiйсrпое irпцi повновЕDкеншI, вr,rзначенi з(коном.

-,-r' 
Угоди (договори) та змirrи до ню< вiд iMeHi Управлiння освiтишдрrсу€ начальник Угтравлiнrrя освiти або уповно"riaru"'o.oou вустЕlновленому порядку.

l3. ДлЯ узгодкеногО вирiшеrпrЯ питz}нь, що нirлежать до компетенцiiугrравлiння освiти, можугь утворюватись постiйно дiючi або тимчасовiконсультативЕо-дорадчi орг€rни (колегiя, KoMicii, рuд", роЙчi.Ъу"""r"щоl.
14. Накази н

законам Украiни,

15. НаЧаlrЬШК Управлiння освiти може мятйl ?я.t.rtt,fttт!
ПР'tsНаЧаЮТься на посаду та звiльнлот"." , JlЬ жL"#;Iъfi}r,#освiти.Щеснянськоi районноi в MicTi Кио i державноi адмiнiстрацii.

16, Органiзачiя господарського обслуговувсlшUI, викон€lшUI ремонтнихробiт закладiв дошкйьноi осъiти забез.rей"ся групою з цеrrтра,тiзов€lногогосподарського обслуговуваrrrrя закrrадiв i установ освiти Управлiння освiти,яка дiс вйповiдцо до положешц про Hei, затвердженого цачiшьникомУправлirтня освiти.

17. Бухгаlrтерський облiк, органiзта ycTalнoB освiти, пiдпорядковаrдо<

пpalri працiвlплкiв Управлiння
Hoi в MicTi Киевi державноI

нрй цризначень.
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Упразлiння освiти затвердIq/€ голова
жilвноi адмiнiстрацii за пропозицЙми

леному законодЕlвством порядку.

20. Управлiнтrя освiти е не
Управлirпrя освiти вlжористовую
його угрlшлання, реаlriiацii Йи (цi
визначеним цшu ПоложеIшям.

освiти (в результатi його лiквiдацii,
ешrя) його €ктиви передаються однiй
вiдповiдного вlаду абЪ зараховуються

Нача_льrик Управлiнrrя
ТамараПОСТОЛЮК


