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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням №_____ сесії  
VІІ скликання 

від _______________2020 року 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про Відділ освіти, культури,  молоді, спорту та  туризму 

Станіславської сільської ради  Херсонської області  
 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Відділ освіти, культури,  молоді, спорту та  туризму Станіславської 
сільської ради  Херсонської області (надалі - Відділ) утворюється за рішенням 
сесії Станіславської сільської ради Херсонської області,  є  структурним 
підрозділом   Станіславської сільської ради.  

1.2  Відділ не має статусу юридичної особи.  
1.3.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та нормативно – 

правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді 
та спорту України, Міністерства культури України, рішеннями Станіславської 
сільської ради, рішеннями виконавчого комітету Станіславської сільської 
ради, розпорядженнями Станіславського сільського голови, цим Положенням, 
іншими законодавчими та нормативними документами України. 

1.4. Відділ підзвітний і підконтрольний Станіславській сільській раді 
Станіславської об’єднаної територіальної громади, підпорядкований 
виконавчому комітету,  Станіславському  сільському голові, секретарю 
сільської ради,  заступнику  Станіславського сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків, та з 
питань здійснення делегованих повноважень підзвітний відповідним органам 
виконавчої влади. 

1.5. Структура Відділу затверджуються рішенням Станіславської сільської  
ради. 

2. МЕТА ВІДДІЛУ 

 

2.1 Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої 
самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, 
різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, 
забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для дітей, у  
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тому числі з особливими  освітніми  потребами, формування якісного 
інформаційно-освітнього простору. Забезпечення в межах визначених 
законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури та 
туризму, збереження та популяризації національного і культурного надбання, 
створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку 
культурного та туристичного простору Станіславської об’єднаної 
територіальної громади. Організація надання населенню послуг в сфері 
фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і 
місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів 
для задоволення потреб та інтересів жителів громади. 

 

3.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

 

3.1. Для досягнення мети Відділ здійснює реалізацію державної політики 
та політики Станіславської сільської ради в сферах освіти, культури, туризму, 
молоді та спорту. 

3.2 Створює в межах своїх повноважень рівні та доступні умови для 
здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної 
освіти з урахуванням  особливостей соціально-культурного  середовища 
громади. 

3.3.  Сприяє проведенню дослідно-експериментальної  та інноваційної 
діяльності в освітньому процесі закладів освіти громади. 

3.4. Забезпечує  у межах своїх повноважень розвиток різних форм 
позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, виявляє та 
підтримує обдарованих дітей, талановиту молодь. 

3.5 Координує надання населенню  послуг в сфері фізичної культури і 
спорту, популяризує здоровий спосіб життя та співпрацює з громадськими, 
відомчими, приватними організаціями, закладами фізкультурно-спортивної 
спрямованості.  

3.6 Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту, створює 

умови для заняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола 
мешканців Станіславської об’єднаної територіальної громади. 

3.7. Забезпечує за погодженням  Станіславського сільського голови 
розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих 
організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та 
спортом. 

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

3.9. Надає пропозиції щодо конкурентно-спроможного мистецького 
середовища шляхом створення власного мистецького продукту та  

перспективи і напрямку розвитку  в галузі культури та туризму, співпраці з 
міжнародними проектами і творчими організаціями. 

3.10. Розробляє заходи щодо створення умов відродження розвитку 
культури українських традицій,  всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, 
художніх промислів та ремесел. 

3.11. За погодженням  Станіславського сільського голови, здійснює  
контроль  щодо дотримання актів законодавства з питань освіти, культури, 
молоді, розвитку фізичної культури та спорту, виконанням закладами освіти 
вимог щодо змісту, якості, рівня та обсягу дошкільної, повної загальної  
середньої освіти та інноваційної діяльності. 

3.12 Організовує в межах повноважень оздоровлення, відпочинок і 
дозвілля  дітей та молоді. 

3.13 У межах повноважень  надає допомогу молодіжним і дитячим радам, 
громадським організаціям, федераціям із видів спорту. 

3.14. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-

економічного, культурного та туристичного розвитку громади. 
3.15 Вносить пропозиції до проекту місцевого бюджету щодо 

фінансування закладів освіти, позашкільної освіти, культури, фізичної 
культури та спорту, туризму на території громади. 

3.16. За погодженням Станіславського сільського голови здійснює 
контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення 
закладів освіти: дошкільних, загальної середньої освіти, позашкільної освіти 
та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.  

3.17 Бере участь у підготовці щорічних звітів Станіславського сільського 
голови з питань роботи Відділу, закладів освіти, позашкільної освіти, 
культури. 

3.18 Здійснює управління закладами освіти, культури та спорту, що є 
комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні в 
межах повноважень, визначених законами та установчими документами цих 
закладів. 

3.19 Розглядає у встановленому  законодавством порядку звернення  
громадян. 

3.20 Здійснює збір та аналіз  статистичної інформації для прогнозування, 
планування та розвитку освіти, культури, спорту та туризму в об’єднаній 
територіальній громаді. 
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3.21. Розробляє  проекти рішень Станіславської сільської ради, 

виконавчого комітету, розпорядження  Станіславського сільського голови з 
питань реалізації повноважень Відділу та роботи закладів освіти, позашкільної 
освіти, закладів культури.  

3.22. Забезпечує виконання рішень  щодо збереження та розвитку культури 
та туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків. 

3.23. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані 
матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті 
Станіславської  об’єднаної територіальної громади. 

3.24. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до 
чинного законодавства. 

3.25. При здійсненні повноважень Відділ  забезпечує дотримання 
конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені 
Конституцією, законодавством України та Статутом Станіславської 
об’єднаної територіальної громади. 

3.26. Забезпечує виконання вимог діючого законодавства України щодо 
конфіденційності інформації відносно особи, не допускає в своїй діяльності 
порушення вимог антикорупційного законодавства. 

 

4. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ  

 

4.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів 
територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом 
виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання 
населенню якісних послуг через мережу комунальних закладів, установ  та 
закладів освіти. 

4.2. У межах повноважень Відділ організовує виконання актів 
законодавства у сфері освіти, молоді та спорту, культури та мистецтва, 
туризму, з питань охорони культурної спадщини, клубної та бібліотечної 
справи, кінематографії, збереження та відродження культурних, етнічних, 
духовних традицій корінного народу, підтримка та розвиток культури 
національних меншин, популяризація фольклорне-етнографічного мистецтва 
українського народу на території Станіславської об’єднаної територіально 
громади. 

4.3. При Відділі можуть створюватися ради керівників навчальних 
закладів, закладів культури, інші громадські ради та  комісії з числа учасників 
освітнього  процесу, представників культури та громадськості. 

4.4. За погодженням Станіславського сільського голови контролює 
дотримання закладами освіти  усіх типів і форм власності законодавства у 
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сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг 
відповідно до рівня і профілю навчання. 

4.5. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості 
здобуття дітьми і підлітками Станіславської об’єднаної територіальної 
громади. повної загальної середньої освіти. 

4.6. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України 
щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти. 

4.7. Формує  календарні плани спортивних, фізкультурно-оздоровчих, 

заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів 
управління культури, молоді та спорту  обласної державної адміністрації. 

4.8. Організовує фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств 
населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного 
виховання дітей i молоді. 

4.9. Розробляє i подає на розгляд Станіславської сільської   пропозиції до 
проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання 
програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, 
туризму, фізичної культури та спорту. 

4.10. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і 
розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту в Станіславській 

об’єднаній територіальній громаді; організовує з цією метою збір  та 
опрацювання інформації і формування банку даних. 

4.11. Відділ веде облік дітей дошкільного та шкільного віку, ст. 8, п.2 
Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

4.12. Забезпечує виконання рішень Станіславської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади, виконавчого комітету, розпоряджень 
Станіславського сільського  голови з питань, що віднесені до компетенції 
Відділу. 

4.13 Аналізує стан освіти, культури, туризму та спорту в Станіславській 
об’єднаній територіальній громаді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти; розробляє та організовує виконання 
місцевих  програм щодо розвитку освіти, культури, спорту та туризму. 

4.14. Надає пропозиції Станіславській сільській раді щодо утворення 
комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх 
ліквідацію, чи  перепрофілювання. 

4.15. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для 
повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, сприяє 
постійному  оновленню мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, 
спортивних секцій, спрямовує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, 
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пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх 
дозвілля. 

4.16 Вивчає стан організації харчування дітей та надає  пропозиції щодо 
організації харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету 
та залучених коштів. 

4.17. Співпрацює з закладами медицини щодо організації безоплатного 
медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення 
оздоровчих заходів. 

4.18. Сприяє роботі, пов’язаній із здійсненням у закладах освіти, 

професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя. 
4.19. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, 

творчих об’єднань, товариств. 
4.20. 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. 

4.21.  Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед 
неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі; 
співпрацює з соціальними педагогами та психологами закладів освіти. 

4.22 Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, 
організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, 
олімпіади та інші змагання серед учнів. 

4.23 Відділ підтверджує (переглядає та погоджує) замовлення на 
підручники, яке подають заклади освіти та забезпечує ними їх. Право вибору 
підручників залишається  за вчителями. 

4.24. Відділ подає  підтвердження на замовлення бланків документів про 
освіту, отриманих від закладів освіти та  забезпечує ними їх. 

4.25 Організовує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, 
конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах. 

4.26.  Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та 
інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу. 

4.27. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, 
передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту 
учасників освітнього процесу. 

4.28. Організовує роботу атестаційної комісії  відповідно до Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників України. 

4.29. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції сільському 
голові щодо заохочення, нагородження та представлення до державних 
нагород працівників освіти, культури та спорту. 
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4.30. Координує  підготовку закладів освіти, закладів культури та спорту 

до роботи в осінньо-зимовий період. 
4.31. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної 

безпеки санітарного режиму в закладах освіти та надає практичну допомогу у 
проведенні відповідної роботи. 

4.32. Здійснює контроль за виконанням  плану заходів, спрямованих на 
запобігання та протидії булінгу у закладах освіти. 

4.32. Надає пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в 
грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 

4.32 Погоджує Статути закладів освіти, культури, позашкільної освіти, 
фізичної культури та спорту комунальної форми власності подає на  
затвердження сільської ради.  

4.33. Організовує спільно з керуючою справами (секретарем) виконавчого 
комітету сільської ради  конкурсний відбір на заміщення вакантних посад 
директорів закладів загальної середньої освіти, керівників комунальних 
закладів культури. 

4.34 Здійснює керівництво та координацію  діяльності закладів культури 
що є комунальною власністю  і знаходяться  в безпосередньому 
підпорядкуванні Відділу.  

5. ПРАВА ВІДДІЛУ  

5.1. Залучати до розроблення місцевих програм розвитку освіти, культури, 
фізичної культури  та спорту та розгляду  питань,  представників освіти 
культури та спорту. 

5.2. Брати участь у ліквідації закладів освіти, спорту, культури. 

5.3. Скликати наради, зустрічі (круглі столи, тощо) керівників закладів 
освіти та культури  з питань, що належать до його компетенції . 

5.4. Вносити на розгляд Станіславській сільській раді пропозиції з питань 
культурної політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації 
закладів культури, що відносяться до комунальної власності. 

5.5. Надавати  пропозиції Станіславській сільській раді, Станіславському 
сільському голові, щодо зупинення (скасування) у межах своєї компетенції 
дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, закладів культури якщо 
вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень. 

5.6. Виступати організатором фестивалів, конкурсів, художніх виставок-

продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва і туризму, освіти 

5.7. Відділ освіти, культури,  молоді, спорту  та туризму під час виконання 
покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами 
Станіславської сільської ради та виконавчим комітетом, підприємствами, 
установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян. 
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6. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ  

 

6.1. Начальник і спеціалісти Відділу  призначаються на посаду і 
звільняється з посади Станіславським сільським головою   відповідно до вимог 
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших 
нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого 
самоврядування. 

6.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими 
інструкціями, які   готуються начальником Відділу і затверджуються 
сільським головою. 

6.3. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, а саме: 
6.3.1. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, забезпечує 

підвищення їх кваліфікації. 
6.3.2. Готує посадові інструкції працівників Відділу і подає на 

затвердження сільському голові. 
6.3.3. Надає пропозиції Станіславському сільському голові  щодо 

заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,   звільнення з 
посади працівників Відділу. 

6.3.4. Планує роботу Відділу. 
6.3.5. Контролює діяльність  працівників. 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ  

 

 7.1.Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за: 
 7.1.1.  Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на Відділ  завдань 

і функцій, реалізацію його повноважень. 
7.1.2.Невикористання в повній мірі наданих Відділу прав. 
7.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх. 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 
на Відділ. 

7.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з 
питань, що належать до компетенції Відділу  . 

 

8.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  ВІДДІЛУ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 
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 8.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах 
повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату 
Станіславської сільської ради,   з органами виконавчої влади, а 
також   установами та організаціями з метою створення умов для провадження 
послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання 
і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на 
нього завдань та здійснення запланованих заходів. 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Реорганізація чи ліквідація  Відділу здійснюється на підставі рішення 
сесії Станіславської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства 
України.  

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням сесії 
сільської ради. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, культури, молоді, 
спорту та туризму 

    Станіславської сільської ради                                 Анна СЕРБІН 


