
Додаток 44 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

 

                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                     Арцизький міський голова 

 

_____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 
 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника відділу освіти, молоді та спорту   Арцизької міської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради є посадовою 

особою місцевого самоврядування, який призначається на посаду за результатами 

конкурсу і звільняється з посади розпорядженням міського голови або іншим способом 

відповідно до чинного законодавства України. 

1.2. Начальник  відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради 

підпорядковується керівництву міської ради. 

1.3.Начальник відділу освіти, молоді та спорту  Арцизької міської ради аналізує та 

відповідає в цілому за роботу відділу. 

1.4.Кваліфікаційні вимоги: вища  педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

не нижче магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою та навичками роботи 

на комп`ютері, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та 

державній службі не менше 1 року. 

1.5.У своїй діяльності начальник відділу керується Конституцією України, Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод, 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», іншими законами України з питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування, в тому числі, в сфері освіти, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, 

постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства 

освіти та науки України, органів управління освітою, Регламентом Арцизької міської 

ради, рішеннями Арцизької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 

Арцизького міського голови, а також Положенням про відділ та цією посадовою 

інструкцією. 

 

2. Посадові обов`язки 

Начальник відділу здійснює: 

2.1 Керівництво діяльністю відділом, забезпечує виконання покладених на відділ 

завдань. 

2.2 Розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. 

2.3 Розробляє структуру та штатний розпис відділу освіти. 

2.4 Відповідає за організацію та результати діяльності відділу, сприяє створенню 

належних умов праці у відділі. 

2.5 Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Арцизької 

міської ради у сфері, що відноситься до компетенції відділу. 

2.6 Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи 

відділу. 



2.7 Звітує перед виконавчим комітетом Арцизької міської ради про виконання покладених 

на відділ завдань та затверджених планів роботи. 

2.8 Відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики 

у сфері освіти. 

2.9 Входить до складу виконавчого комітету Арцизької міської ради. 

2.10 Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету, сесіях 

Арцизької міської ради питання, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти 

відповідних рішень. 

2.11 Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови 

Арцизької міської ради чи його заступника (згідно з розподілом обов’язків). 

2.12 Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників 

відділу. 

2.13 Подає Арцизькому міському голові пропозиції щодо призначення на посаду та 

звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, працівників відділу, 

присвоєння їм рангів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

2.14 Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень 

відділу. 

2.15 Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового 

розпорядку та виконавської дисципліни. 

2.16 Забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі інформації з обмеженим 

доступом. 

2.17 Здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

2.18 Представляє інтереси громади в галузі освіти у відносинах з юридичними та 

фізичними особами. 

2.19. Розробляє та затверджує посадові інструкції працівників відділу. 

2.20 Забезпечує узагальнення соціально-економічної інформації з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

2.21 Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ, розробку 

проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, 

планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку території 

тощо. 

2.22 Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, 

суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що 

стосуються діяльності відділу. 

2.23 Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на 

відділ завдань, керуючись чинним законодавством. 

2.24 Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками 

звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та 

організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти 

відповідних рішень. 

2.25 Вживає необхідні заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу. 

2.26 Забезпечує роботу ведення діловодства у відділі освіти. 

2.27 Контролює стан виконавчої дисципліни в відділі освіти. 

2.28 Залучає фахівців інших підрозділів підприємств та організацій для розгляду питань, 

що належать до його компетенції. 

2.29 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у 

зв'язку із виконанням посадових обов'язків. 

2.30 Начальник відділу освіти при виконанні своїх обов'язків взаємодіє з органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами, установами, 

організаціями та громадськістю. 



2.31 Виконує інші доручення Арцизького міського голови, заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради (відповідно до розподілу обов’язків). 

3. Права 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради має право: 

3.1 Здійснювати перевірки стану дотримання Конституції України, актів законодавства 

України працівниками відділу освіти. 

3.2 За дорученням ради представляти в органах виконавчої влади з питань, що належать 

до компетенції відділу. 

3.3 Видавати в межах своєї компетенції накази, організовувати та контролювати їх 

виконання. 

3.4 У встановленому порядку запитувати і отримувати від закладів освіти необхідні 

оперативні і статистичні дані, інформації, звіти з питань, віднесених до компетенції 

відділу. 

3.5 Вносити пропозиції на розгляд ради та виконавчого комітету щодо 

вдосконаленняроботи відділу.  

3.6 Вести прийом громадян з питань, що належать до його компетенції та вживати заходів 

щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. 

4.Відповідальність 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради несе відповідальність: 

4.1.Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, покладених на нього 

Посадовою інструкцією, невиконання рішень державних органів чи доручень, 

розпоряджень і вказівок керівництва міської ради. 

4.2.Порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її 

проходження. 

4.3. Порушення законодавства про державну таємницю та розголошення інформації, яка 

згідно із законом не підлягає розголошенню. 

 

                                                      5.  Інші положення 

5.1.Дана посадова інструкція складена у двох примірниках, один із яких зберігається у     

відділі організаційної та кадрової роботи, а другий - у відділі освіти, молоді та спорту 

Арцизької міської ради. Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції. 

Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції. 

5.2.Розділи  «Завдання та обов’язки», «Права» та «Відповідальність» можуть бути 

уточнені в разі зміни структури, завдань і функцій відділу. 

5.3. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст 

відділу, визначений наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту Арцизької 

міської ради. 
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                                Інеса СТОЙКОВА 

 

                                                                    
З посадовою інструкцією ознайомлений (-а) та копію примірника отримав(-ла): 

 

 

 __________________          
(Дата ознайомлення)

 

_________________          
(Особистий підпис працівника)

 

____________________________          
(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

 
 


