
ЗАТВЕРД)КЕНО 
Розпорядження 

голови райдержадмiнiстрацi'i 

of. or::J-. 2 DtCJ 

ПОЛОЖЕННЯ 

про вiддiл освiти , кулыури молодi та спорту 
Днiпровсько·i районно'i державно'i адмiнiстрацi'~' 

Днiпропетровсько·i областi 

1. Загальна частина 
1.1 Вiддiл освiти , кулыури , молодi та спорту Днiпровсько'i районно·1 

державно'i адмiнiстрацi'i (далi - вiддiл) Е: структурним пiдроздiлом 
Днiпровсько'i районно'i державно'~' адмiнiстрацi'i Днiпропетровсько·i обл астi 
(далi - Днiпровська райдержадмiнiстрацiя), який утворюЕ:ться головою 
Днiпровсько'i райдержадмiнiстрацi'i i пiдпорядковуЕ:ться головi Днiпровсько·i 
райдержадмiнiстрацi'i, а з питань здiйснення делегованих йому повноважень 
пiдзвiтний i пiдконтрольний Департаменту освiти i науки Днiпропетровсько'i 
обласно'i державно'i адм1юстрацi'i Управлiнню молодi i спорту 
~нiпропетровсько'i обласно'i державно'i адмiнiстрацi'i та Управлiнню кулыури , 
нацiональностей та релiгiй Днiпропетровсько'i обласно'i державно'i 
адмiнiстрацi'i (далi-Управлiнню ). 

Скорочена назва - вщдш освпи , кулыури , молою та спорту 
райдержадмiнiстрацi'i. 

1.2. Вiддiл у сво'iй дiяльностi керуеться Конституuiею Укра'iни , 

законами Укра'iни, актами Президента Укра'iни i Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни , 
. ,. 

наказами та шшими нормативно-правовими актами документами 

Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту Укра'iни , розпорядженнями 

голови Днiпропетровсько'i обласно'i державно'i адмiнiстрацi'i, наказами 

Департаменту освiти i науки та Управлiння молодi i спорту Днiпропетровсько'i 
обласно'i державно'~' адмiнiстрацi'i, Управлiння кулыури, нацiональностей та 

релiгiй Днi пропетровсько'i облдержадмiнiстрацi'i, розпорядженнями голови 

Днiпровсько1 райдержадм_iнiстрацi'i, а також цим Положениям. 

1.3. Вiддiл у межах сво'iх повноважень органiзовуе виконання актiв 

законодавства у сферi освiти i науки, кулыури iнно~ацiй, iнтелектуально'i 
власностi, молодi, сiм'1, жiнок, фiзично'i кулыури та спорту, здiйснюЕ: 

контроль за 'ix реалiзацiЕ:ю. 
Дiяльнiсть вiддiлу базуеться на принципах доступностi , гуманiзму , 

демократизму, законностi, незалежностi вiд полiтичних партiй , громадських 1 

релiгiйних органiзацiй, системного пiдходу до навчального забезпечення 
навчально-виховного процесу , рiвностi умов до кожного учасника навчально

виховного процесу щодо повно'i реалiзацi'~' його духовного, iнтелектуального 
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потенцiалу, науковостi, гнучкостi i проп-юстично·i роботи з педагопчними 
керiвними кадрами ос вiти, безп ерервностi ·1·х фахового вдосконалення , 
вiльного розвитку кул ьтурно-мистецьких процесiв ; доступностi вс iх видiв 
культурн их послуг i культурно·i д i ял ьностi для кожного громадянина у 

реал iзацi 't' державно'~' пол iтики в галуз i спецiально·1· освiти у сферi кулыури i 
мистецтв. 

1.4. Вiддiл фiнансупься за рахунок коштiв державного та м iсце вого 
бюджету . Гранична чисел ьнiсть, фонд опл ати npaui праuiвникiв вiддiлу та ,,., 
видатки на йога утримання затверджуються головою Днiпровсько·i райдерж 
адr-.1 1н 1 страцi'i . 

Структуру i штатний розпис вiддiлу освiти, кулыури , молод i та спорту 
райдержадм i нicтpaui'i затверджус голова райдержадмiнiстрацi'i за пропсiзи цi сю 
на ч альника в iдд iлу в межах встановлен о·~' гранично·~' чисел ьностi i фонду 
оплати праЦI . 

1.5 . Вiддi л освiти , кул ьтури , :--юло,1 i та с п орту, я к структурний 
п iдроздi J t Днiпровсько·1· районно·i державно·i а..1м iнiстрацi ·1· складапься: 

на ч альник вiддi лу, головний спецi алiст, п ро в iдний iнс пектор та структурний 

п iдроздiл в i дд iл у без ознак и юридич но·1· особи: се ктор кулыури , туризму, 
нацi ональностей та рел iгiй , а са ,щ~: 3,шiдува ч се ктор) та пров iдний iнспектор . 

В iдд i л с юр11д ~-tt111ою ·1 а не11р1 1 6у1 ко оою особою , :--1 ar са .,юстiй н ий 

баланс, раху 11 к1113 устшюоах Gа11кiв, пс 1 1а I к: i·3 юбраже 11 11 я1\ 1 Державного Герба 
Укра·1н11 i cuo·iм н с1йме 11ушm11я t- 1 . 

• 1 .6. Структурн н м11 11i1tpo·1;1i:1a,111 11 1;L·11:1: с :-.1 ето;1ичний каб i нет . 
це11трс1.1i зоnш 1 а бухга.rп сµi я ·1 а I р) 11а uсн I р,L'ti зо ван о го госпо,.1арчого 

обс.1: гову пзн11я бе ·3 О'J 11 ак11 юр 11 ;~ 1 1 1 1 110·1· осо6 11 . 

] .7 . B iддi J I ) !! pOЦL'L'i UII KO ll :1 11 IIЯ IIOK. lcl, IL'II I IX 11 .1 11!,ОГО ·3а вдань юао10..1i Е.' 

'J i н ш 11м 11 11i.:.tpo ·1; 1 i .1a м11 р:111 0 111 ю·~' Jержа в11о'~' u;1., 1 i нiиpau i·1· та орган а :-. 1 н 

\1iсцеоого самовря..1у1з.1 1 111 я. 11 i..111p110 1c I ва ,1 1 1. : с I ш10ш1:-.11 1 . opra нiзa u i юt 11 , 
06\..1нанням 1 1 1 ·ро!'- 1 а,1я 11, ро 11 ашо 1ш11 1 1 :-. 1 1 1 11:1 в i..11 ювi;ш i 11 1 ер11 1 opi 'i'. о,.1ерж: с oi..1 
н 1 1л в ) с ·1 :з н ов:1 1: но .\1у 1 10ря ;1 к) i11фop :-.1 auiю. J OK;, .,1е н1 11, с rат11 стнчн i Jaн i 1а i ншi 

\1атерiал 11 , н еоGхiднi ..:.t .'IЯ 0 11 конан11н пок.1а..1ен11х н а 11 ього зав.Jшtь. 

2. За1щанш1 в iх1i лу : 

2. ! . PL' a.i1i ·3aц i я державно·~ 110:1i п 1 к 11, о га.·1 ;, i i oco i 111 1 ) p:l \ : оr~ н11 я ,1 

uсо6:11нюс·1 е й соцiально- К) .'IЬГ)рного сере..1юв 11ша paitOH) , а 1:н.:ож 3 Г11 1 1 а111, 

фi 1нч но·1 культурн i с11орту та монодi. 
~.2. Реалiзааiя державно'~' полiтики у сферах к: : 1ь r:р11. :-.11 к 1 с 1 1 1в . 

oxoputнt ку:1нурно·1 сrн.щщнн и, державно'~' мовно'~' по:1 i т11к 11 , .\1 i ж11ш1 iо11 ;,_L·1ь11 11 :-. 

IJЦIIOCHH, р~лi1 iй Г'1 'Jахнrту 

:!в11 1ронс1.к<11 о району. 

~.1. С1 uорсння умо0 : 

. . .. 
прав на11юна:1 ы111~ .\1 с11ш 11 11 11;1 1 ерн 1ор1 1 

• ,1,1 н pca.11i1aнii гара1пон;1но1--о Koнcл1ryuirю УкрJ°1·11н пr,ша 1-ро .\1 а,1я н на 

м:1н,1ат1я :юшк i:н.но·i 1юn1ю·i 1:1п11ьно'i серt>дньп·, та по1ашкi :~ыю'~' осuiти : 



J 
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.. державно'i мовно'i по.11· - для охорони культурно~ спадщини, . 1111l<.I\ 

мiжнацiональних вiдносин, peлiri'i та захисту прав наuюнальних меншин, tц~ 
проживають на територi'i району, у сферi кулыури; . 
- для розвитку соцiально·i та ринково'i iнфраструктури ~ сфер~ ку~ыури, 
туризму та охорони кулыурно'i спадщини, пiдвищення ршня матер1ально-

технiчного забезпечення тако'i iнфраструктури; .. 
- для розвитку ycix видiв аматорського мистеuтва, художньо~ творчостi, 
органiзацi'i культурного дозвiлля населения, здобуття початково·i освiти у 
сферi кулыури i мистецтва ; • ,,. 
- для розвитку внутрiшнього i iноземного туризму , туристично'i iндустрii', 
провадження екскурсiйноi· дiяльностi, а також для залуч~ння iнвестицiй у 
будiвництво нових та реконструкцiю дiючих об' сктiв туристичноi' 
iнфраструктури. 

2.4. Здiйснення управлiння навчальними закладами, що знаходяться в 
межах вiдповiдно·i територi'i i належать до сфери управлiння Днiпровськоi· рай
держадмiнiстрацii', та координацiя дiяльностi цих навчальних закладiв. 

2.5. Змiцнення матерiально'i бази навчальних закладiв та закладiв 
кулыури. 

2.6. Аналiз стану освiти в районi, прогнозування та розроблення 
районно'i програми розвитку освiти, органiзацiя виконання зазначеноi· 
програми. 

,2-7. Органiзацiя навчально-методичного i кадрового забезпечення 
навча:льних закладiв, пiдвищення квалiфiкацii' педагогiчних працiвникiв; 

2.8. Контроль за дотриманням законодавства з питань освiти, 

державного стандарту загально'i середньо'i освiти всiма загальноосвiтнiми 

навчальними закладами, J?ОЗташованими на територi'i району. 

2.9. Участь у розробленнi та реалiзацii' варiативноi· складово'i змiсту 

загально'i середньо'i освiти . 

2.1 О. Проведения лiценз_ування та атестацi'i закладiв загально'i середньо'i 

освiти розташованих на територii' району, оприлюднення резулыапв 

лiцензування та атестацi'i. 

2.11. Забезпечення соцiального захисту, охорони життя, здоров'я та 

захисту прав учасниюв навчально-виховного процесу у загальноосвiтнiх 

навчальних закладах. 

2.12. Забезпечення: 
- фiзичного виховання i фiзкулыурно-оздоровчо·i дiяльностi у 

навчально-виховнiй, виробничiй та соцiально-побутовiй сферах на принципах 

прiоритету оздоровчоi· спрямованостi, використання сучасних засобiв i форм 
розвитку фiзичноi· кулыури населення; · 

- участi збiрних команд району в обласних змаганнях, сприяння ) 
пiдготовцi та ефективному використаннi кадрiв з питань фiзично'i культури т, 

спорту; 

пропаганди здорового способу житгя, сприяння розвитк: 

олiмпiйського та параолiмпiйського руху; 



Участь у формуваннi та забезпеченнi реалiзацii' державно'i полiтики з 
питань фiзичноi' культури i спорту; 

2.13. Пiдготовка аналiтичних, iнформацiйних i статистичних матерiалiв, 
органiзацiя проведения дослiджень стану розвитку фiзично'i культури i спорту, 
та молод~; 

2.14. Розроблення та реалiзацiя разом з мiсцевими органами виконавчо'i 
влади, rромадянами та об'Е:днаннями громадян заходiв, спрямованих на 

подальший розвиток фiзично'i культури i спорту; ,. 
2.15.Органiзацiя та проведення спортивних змаrань, навчально

тренувальних зборiв, спортивно-театралiзованих свят, конкурс1в та 1нших 

заходш серед широких верств населення; 

2.16. Сприяння: 
- молодiжним та iншим громадським органiзацiям у проведеню ними 

роботи з питань фiзичноi' культури i спорту та молодi; 
- мiжнародному спiвробiтництву з питань фiзичноi· культури i спорту та 

МОЛОД!. 

- вiдродженню та розвитку традицiй i культури укра'iнськоi· нацi·1 
,етнiчно'i, культурно'i i мовноi' самобутностi корiнних народiв i нацiональних 
меншин Укра'iни; 

- захисту прав професiйних i законних iнтересiв творчих колективш 1 
працiвникiв та 'ix спiлок; 
. загальнонацiональнiй культурн1и консолiдацi'i сусп~льства, 

формуванню цiлiсного культурно-iнформацiйноrо простору, захисту та 

просуванню високоякiсного i рiзноманiтного культурного продукту; 
- доступностi ycix видiв культурних послуг i культурно·~ дiяльностi для 

кожного громадянина Укра'iни; 

-збереженню культурноi' спадщини, вщновленню традицiйного 

характеру середовища та iсторичних ареалiв населених мiсць, вiдродженню 

осередкiв традицiйно'i народно'{ творчостi, народних художнiх промислiв 

ремесел; 

- гармонiзацi'i мiжконфесiйних та мiжнацiональних вiдносин; 

-формуванню репертуару мистецьких колективiв, комплектуванню, 

оновленню та використанню фондiв, музе'~'в i бiблiотек, органiзацi'i виставок 
декоративно-ужиткового мистецтва; 

-дiяльностi творчих спiлок, нацiонально-культурних товариств, 

громадських органiзацiй; що функцiонують у сферах кулыури та охорони 

культурноi· спадщини; 

змщненню взаЕ:морозум1ння терпимостi мiж релiгiйними 

органiзацiями рiзних вiросповiдань, проведению богослужiнь, релiгiйних 

обрядiв, церемонiй та процесiй; 

- участi релiгiйних органiзацiй, релiгiйних форумах рiзних ршюв, 

налагодження зв' язкiв iз зарубiжними релiгiйними органiзацiями; 
. . . . . . 

- проведению заходш щодо змщнення м1жнародних I м1жрепональних 

культур них зв' язкiв, благодiйних акцiй та iнших заходiв, спрямованих на 

розвиток етнiчно'i самобутностi нацiональних меншин; 
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- збереженню i розвитку кулыури укра'iнсько'i нацi'i, кулыурно·i 
самобутностi нацiональних меншин , задоволенню 'ix культурних , мовних та 

iнформацiйних потреб; . . 
- формуванню толерантностi в укра'iнському суспiльств1 та запоб~~анню 

розпалюванню мiжетнiчно'i ворожнечi , а також проявам дискрим~нацi'i, 
нетерпимого ставлення до осiб за ознаками раси , етнiчного походження, 
мовними ознаками ; 

- проведенню заходiв з реалiза цi'i чинно го 1,а конодавства та п оложень 

€вропейсько·i xapтi'i ре гiонал ьних мо я або меншин у сфе рi кулыурно·i 
дiяльностi та засобах ·1i здiй сн ення у межах с вое'~' ком п ете нцi ·1·; 

- закордонним укра'iнцям у задоволе ннi 'ix мовн их i кулыурни х потреб ; 
-дiяльностi rромадських органi зацiй , якi створенi наuiон альними 

меншинами Укра'iни, щодо opraнiзaцi'i i проведения кулыурно-мистецьких та 

мовно-просвiтницьких заходiв , надання консулыативно'i допомоrи в 

opraнiзaцi'i 'ix дiяльностi , роз витку етнокулыурни х з в · яз кiв rромадськи х 
орrанiзацiй нацiональних меншин, що проживають н а територi'i ра й ону з 
вiдповiдними rромадськими органiзацiями Укра·iни та за 't"i межами ; 

- соцiальному захисту працiвникiв пiдприемств , установ та органi зацiй у 
сферах кулыури , мистецтв , та охорони кулыурно·i спадщини. 

2.17.Вiдповiдно до покладених на вiддi л завдань: 
Органiзовус 

- Биконання Конституцi'i i законiв У кра'iни, актiв Президента У кра'iни , 

Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни, наказiв мiнiстерств, iнши х центральних органiв 

виконавчо'i влади, розпоряджень rолови облдержадмiнiстрацi'i, наказiв 

Управлiння молодi i спорту 1 управлiння кулыури Днiпропетровсько'i обласно·i 
державно·i адмiнiстрацi'i, розпоряджень та доручень голови Днiпровсько'i 

райдержадм1юстрацi'i та здiйснюе контроль за 'ix реалiзацiею; 
- роботу з укомплектування, зберirання, облiку та використання архiвних 

докуменпв; 

2.18. Забезпечуе: 
- у межах сво'iх повноважень орrанiзацiю i сприяе активiзацi'i 

фiзкулыурно-оздоровчо'i роботи у навчально-виховнiй, виробничiй та 
соцiально-побутовiй сферах, рuзвитку масовоrо спорту, спорту ветеранiв; 

- проведения профiлактичних заходiв з питань пропаrанди та 

формування здорового · способу життя молодi, проводить iнформацiйно
просвiтницьку роботу з протидi'i поширенню у молодiжному середовищi 
соцiально небезпечних хвороб; · 

2.19. Аналiзуе стан та тенденцi'i соцiально-економiчноrо i культурного 
розвитку в районi фiзично'i кулыури i спорту та молодi та вживае заходiв щодо 
усунення недошюв. 

2.20. Здiйснюе: 
-контроль за технiчним станом, ефективнiстю i цiльовим використанням 

спортивних об'ектiв, зокрема створенням необхiдних умов для вiльноrо 



доступу до них iнвалiдiв з · , а дотриманням правил безпеки шд час проведення 
масових спортивних заходiв; 

2-21. ~ досконалюе в межах своi'х повноважень систему пошуку i вiдбору 
талановито1 та обдарованоi' молодi, сприяс 'ix пiдтримцi; 

2.~2. Орг~н~зовус та бере участь у проведеннi олiмпiад, спартакiад, 
~онкурсш, т_урюрш, виставок, фестивалiв творчостi, конференцiй, форумiв, 
шших заход1в, спрямованих на пiдвищення культурного рiвня молодi; 

2.23 Сприяс: 
- працевлаштуванню та зайнятостi молодi; 
- . збереженню i розвитку мережi фiзкультурно-спортивних закладiв, 

вживас заходiв з 'ix кадрового укомплектування та змiцнення матерiально-
технiчно·i бази; · 

- в межах своi'х повноважень виконанню програм (проектiв), 
розроблених молодiжними та iншими громадськими органiзацiями; 

2.24. Вживас: 
- заходiв щодо збереження та вдосконалення мереж~ заклад1в 

спортивного профiлю; 

-у межах своi'х повноважень заходiв для забезпечення медичного i 
диспансерного обстеження спортсменiв; 

2.25. Проводить серед населення iнформацiйну, роз'яснювальну та 
пропагандистську роботу, зокрема через друкованi та аудiовiзуальнi засоби 

~асовоi' iнформацi'i, з питань, що належать до його компетенцi'i; 
2:26 Порушус в установленому порядку клопотання про вiдзначення 

спортсменiв, тренерiв i працiвникiв сфери фiзичноi' культури та спорту 
подяками, грамотами, державними нагородами, присвоения i'м спортивних 

звань; 

2.27. Взасмодiс з мiсцевими осередками всеукраi'нських, обласних 

громадських органiзацiй фiзкультурно-спортивно·i спрямованостi. 

3. Обов'язки вiддiлу освiти, культури, молодi та спорту 
райдержадм1юстрацi'i 

3.1. Здiйснюс керiвництво за работою навчальних закладш, що 

належать до сфери управшння органiв виконавчоi' влади та м1сцевого 

самоврядування . 

3.2. Визначас шлребу у навчальних закладах, заснованих на 

комунальнiй формi власностi, та подас пропозицii' щодо удосконалення 'ix 
мережi вiдповiдно до соцiально-економiчних i культурно-освiтнiх потреб за 
наявносп необхiдноi' матерiально-технiчноi', науково-методично'i бази, . . 
педагопчних кадрш. 

3.3. Готус проекти рiшень про закрiплення за загальноосвiтнiми 
навчальними закладами територii' обов'язкового обслуговування дiтей 
шкiльного вiку та ведення облiку дiтей дошкiльного та шкiльного вiку, 
контролюс виконання вимог щодо навчання всiх дiтей шкiльного вiку в 
загальноосвiтнiх навчальних закладах. 



... творения навчал 3.4. Вивчае потребу та вносить пропозицн щодо У . .. ьн11х 
закладiв для дiтей шкiльного вiку, якi потребують сощально~ допо~ог~ та 
реабiлiтацi'i, органiзуе 'ix навчання та виховання У загальноосвпн~х 
спецiальних навчальних закладах. 

3.5. Вивчае потребу та вносить пропозицiУ щодо утворення вечiрнiх -
(змiнних) шкiл, класiв, груп з очною, заочного формою навчання при 
загальноосвiтнiх навчальних закладах та створюе умови для прискореного , 
отримання бажаючими повно'i загально'i середньоi освiти, складання iспитiв 
екстерном. 

3.6. Забезпечуе в межах сво'iх повноважень виконання Конституцi'i 
Укра'iни щодо функцiонування укра·iнсько'i мови як державно'i, надання 
можливостей навчатись у загальноосвiтнiх навчальних закладах · рiдною 
мовою чи вивчати рiдну мову в державних та комунальних навчальних 
закладах . 

3 · 7 · Сприяе задоволенню освiтнiх запитiв нацiональних меншин, якi 
проживають у районi. 

. ~ .8_. Надае допомогу органам опiки i пiклування у влаштуваннi дiтей
сирп 1 дпей, позбавлених батькiвського пiклування та неповнолiтнiх якi не 

' ' 
мають належних умов для виховання у сiм'ях, до дитячих iнтернатних закладiв 
i в ciм''i пiд опiку (пiклування), на усиновлення; забезпечуе захист особистих i 
майнових прав неповнолiтнiх, якi потребують соцiально·i допомоги. 

3.9. Координуе роботу навчальних закладiв щодо запоб i гання 
бездоглядностi та правопорушенням серед неповнолiтнiх; створюс в районi 
розгалужену службу соцiально-педагогiчного патронажу. 

З .1 О . Забезпечуе утворення психологiчно·i служб и в навчальних 
закладах . 

3.11. Координуе роботу навчальних закладiв, ciм''i та громадськостi, 

пов'язаноi' з навчанням та вихованням дiтей, органiзацiею 'ix дозвiлля. 
3.12. Надае допомогу загальноосвiтнiм навчальним закладам та здiйснюе 

контроль за органiзацiею безоплатного регулярного пiдвезення до мiсць 

навчання i на зворотному шляху учнiв (вихованцiв), якi проживають у 

сiльськiй мiсцевостi. 
3.13. Органiзуе харчування дiтей у навчальних закладах за рахунок 

бюджету та залучених коштiв. 
3.14. Вносить пропозицii' щодо органiзацi'i: безоплатного медичного 

обслуговування дiтей та учнiв у навчальних закладах, здiйснення оздоровчих 

заход1в. 

3.15. Сприяе навчально-методичному , фiнансовому та матерiально-
технiчному забезпеченню загальноосвiтнiх навчальних закладiв. . 

3.16. Впроваджуе навчальнi план и i програми, рекомендован~ 

Мiн iстерством освiти i науки, молодi та спорту Укра'iни, затверджуе н~~чальн1 
плани загальноосвiтнiх навчальних закладiв; вносить пропозиц11 щодо 
застосування експериментальних навчальних планiв i програм. . .. 

3 .1 7 .Органiзуе навчання обдарованих дiтей та вносить _пропо:иц11 до 
районно'i державно'i адм i н i страцi 'i , вiдповiдних оргаюв м1сцевого 



/.моврядування про вiдкри j · · · · · 
1/ . . .. ття проо1льних класш, шюл нового типу (пмназ1i', 

/ колеп.уми, Л1~е1 , школи-комплекси, спецiалiзованi wколи тощо) 'i'x 

1 I ма:гер~альну ~щт~имку; проводить в установленому порядку конк;рси, 
. . ред учнш, створюс м1жwюльн1 навчально-1/ ошмшади та шш1 змагання се · • · · · 

в~робнич~ комб1нати, центри дитячо·~' та юнацько'~' творчостi, допризовно·~' 
ПIДГОТОВКИ ТОЩО. 

Забезпе_чус органiзацiю в навчальних закладах роботи з фiзичноrо 
виховання, ф1зкультурно-оздоровчо'~' та спортивноi' роботи. 

3.18. Видас iнформацiйно-методичнi бюлетенi . 
3: 19. Сприяс дiяльностi дитячих та молодiжних органiзацiй , творчих 

об'сднань, товариств. 

3.20. Координус роботу, пов'язану iз здiйсненням у навчальних закладах 
професiйноi' орiснтацi'~'. 

3.21. Забезпечус контроль за дотриманням правил технiки безпеки, 
протипожежно'~· безпеки i санiтарного режиму в навчальних закладах та 
надання практично·~' допомоrи у проведеннi вiдповiдноi' роботи. 

3.22. Органiзус пiдготовку навчальних закладiв до нового навчальноrо 
року, зокрема до роботи в осiнньо-зимовий перiод, проведення поточного та 
капiтального ремонту примiщень. 

3.23. Забезпечус оперативний контроль за збереженням iснуючоi' мережi 
загальноосвiтнiх навчальних закладiв, введенням в дiю ·ix нових примiщень, 
комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними 

·посiбниками, пiдручниками. 
3.24. Погоджус проекти будiвництва заrальноосвiтнiх навчальних 

закладiв, сприяс Ух рацiональному розм iщенню, контролюс використання . . 
каштальних вкладень та за.J,Iучених коwтш. 

3.25. Формус замовлення на видання пiдручникiв, навчально

методичних посiбникiв, художньоi' та iнwo'i· навчально-методичноi· лiтератури , 

навчальних програм, бланкiв ,_ документiв про освiту та забезпечус ними 

навчалью заклади . 
3.26. Прогнозус потребу району у педаrопчних пращвниках 

спецiалiстах, укладас договори з педагогi чними навчальними закладами на i'x 
пiдготовку, проводить аналiз стану пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення 

квалiфiкацii' педагогiчних i керiвних кадрiв навчальних закладiв, бере участь у 
розробленнi програм розвитку педагогiчноi' освiти. 

3.27. Органiзуе роботу щодо пiдвищення квалiфiкацi'~' педаrоriчних 
. . 

працшниюв. 

3.28. Проводить атестацiю педаrоriчних i керiвних кадрiв навчальних 
закладiв у межах сво6 компетенцi'~'. 

3.29. Сприяе наданню педагогiчним працiвникам пiльг, передбачених 
законодавством, вживае заходiв до соцiального захисту учасникiв навчально

виховного процесу. 

3.30. Розглядас та вносить в установленому порядку пропозицii' щодо . . . 
заохочення та нагородження працшниюв освпи. 



3.31 . Вносить пропозицi'i щодо обсягiв бюд~етног? фiнансування 
загальноосвiтнiх навчальних закладiв та установ осв1ти, яю перебувають У 
комунальнiй власностi, аналiзус 'ix використання, 

3.32. Контр9люе створення у загальноосвiтнiх навчальних закладах 
фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формусться 
за рахунок коштiв бюджету, а також залучення коштiв пiдприсмств, установ, 
органiзацiй таз iнших джерел, для задоволення матерiально-побутових потреб 
учнiв. 

3.33. Контролюе дотримання навчальними закладами державних вимог 
щодо змiсту, рiвня i обсягу освiтнiх послуг вiдповiдно до рiвня i профiлю 
навчання. 

. 3.34. lнспектус навчальнi заклади, що належать до сфери управлiння 
м1сцевих органiв виконавчо'i влади та органiв мiсцевого самщзрядування, 

3.35. Проводить атестацiю навчальних закладiв району (не рiдше нiж 
один раз на 1 О рокiв) щодо реалiзацi'i освiтньо'i дiяльностi та вiдповiдностi 
освiтнiх послуг державним стандартам освiти . 

3.36. Подас в установленому порядку статистичну звiтнiсть про стан i 
розвиток освiти в районi, органiзовус з цiсю метою збирання та опрацювання 
шформацi'i i формування банку даних. 

3.37. lнформус населения про стан та перспективи розвитку освiти в 
районi (не рiдше нiж один раз на рiк). 

3.38. Взаемодiс з органами громадського самоврядування. 
3.'39. Проводить експертну оцiнку статутiв навчальних закладiв (крiм 

вищих) комунально'i та iнших форм власностi, 'ix пiдготовку для ресстрацi'i 
мiсцевими органами виконавчо'i влади. 

3.40. Забезпечус розгляд звернень громадян i межах свос'i компетенцi'i , 

враховус позитивнi пропозицi'i, вживас заходи до усунення недолiкiв у роботi . 

3.41. Проводить аналiз: 
-потреби у працiвниках у сферi ·кулыури та охорони кулыури спадщини; 

-фiнансового забезпечення закладiв кулыури i мистецтв району, здiйснення 
видаткiв на охорону кулыурно'i спадщини; 

-тенденцiй етнонацiонального та етнокулыурного розвитку району релiгiйно'i 

ситуацi'i та процесiв, що вiдбуваються у релiгiйному середовищi . 

3.423дiйснюе в установленому чинним законодавством порядку; 

-координацiю дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування, пiдприсмств 
установ та органiзацiй · у сферi кулыури , мистецтв, охорони кулыурно'i 

спадщини, нацiональних меншин та релiгiй, що . перебувають у сферi 
управлiння райдержадмiнiстрацi'i незалежно вiд форми власностi; 

- заходи щодо пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацi'i 
працiвникiв у сферi кулыури та охорони кулыурно'i спадщини нацiональних 

меншин та релiгiй; 
- контроль за станом дотримання законодавства з питань демонстрування 

та розповсюдження фiльмiв у кiно- i вiдео мережi ; 



-контроль за збереженням музейних предметiв державноi' частини 
Музейного фонду Украi'ни, що занесенi до Державного реЕ:стру нацiонального 
культурного надбання; 

- ведення облiку (реЕ:стру) нерухомих пам'яток iсторико-культурноi' 
спад~ини, релiгiйних органiзацiй, що дiють у районi та кулыових будiвель i 
прим1щень, пристосованих пiд молитовнi, що належать релiгiйним 

органiзацiям, або використовуються ними; 
3.43. ЗабезпечуЕ:: 

- функцiонування украi'нськоi' мови в ycix сферах суспiльного життя; 
- доступ юридичних i фiзичних осiб до iнформацii', що мiститься у витягах 

з Державного реЕ:стру нерухомих пам ' яток Украi·ни, а також надаЕ: iнформацiю 
про програми та проекти змiн у зонах охорони пам'яток кулыурноi· спадщини 

та iсторичних ареалах населених мiсць. 
-дотримання режиму використання пам'яток кулыурноi' спадщини 

мiсцевого значення, 'ix територiй, зон охорони; 
-збирання та оброблення статистичних даних у сферi кулыури, охорони 

кулыурноi· спадщини, нацiональних меншин та релiгiй i контроль за i'x 
ДОСТОВiрН!СТЮ; 

- захист гарантованих КонституцiЕ:ю та законами У краi'ни прав 

нацiональних меншин, у тому числi проведения регiональних заходiв. 

3.44. Бере участь у: 
- розробленнi проектiв програм економiчного i соцiального розвитку 

,державних цiльових та регiональних програм розвитку кулыури, охорони 
кулыурноi' спадщини, мiжнацiональних вiдносин , peлiriй та захисту прав 

нацiональних меншин, а також державноi' мовноi· полiтики; 

- реалiзацiя мiжнародних, регiональних проектiв у сферах кулыури , 

мистецтв, охорони кулыурноi' спадщини та нацiональних вiдносин, органiзацii' . . . 
та проведеню в1тчизняних виставок, виставок-ярмарюв, методичних 1 
науково-практичних семiнарiв ,'· конференцiй тощо. 

4. Права вiддiлу : 

4.1. Залучати до розроблення районноi' програми розвитку осв1ти та 
розгляду питань, що належать до його компетенцii', педагогiчних, науково -. . . . . 
педагопчних пращвнию,в 1 спещал1спв . 

4.2. Брати участь в утвореннi i лiквiдацii' навчальних закладiв та установ 
освiти всiх форм власностi. 

4.3. Скликати районнi, у тому числi щороку серпневi, конференцii' 
педагопчних працiвникiв, проводити семiнари, наради керiвникiв навчальних 

закладiв та установ освiти з питань, що належать до його компетенцii'. 
4.4. Вносити органам виконавчоi· влади та органам мiсцевого 

самоврядування пропозицii' щодо : 
- фiнансування навчальних закладiв та установ освiти, кулыури, спорту, 

брати безпосередню участь у формуваннi бюджету освiтньоi· галузi району; 



- формування державно'i полiтики у сферi кулыури. охорони культурно'~' 
спадщини, духовностi, а також державно'i мовно'i полiтики; 

-присвоения творчим колективам району звания «народний», 
«зразковий»; 

- вiдзначення працiвникiв закладiв освiти , кулыурно-мистецько'i сфери 
державними нагородами, вiдомчими вiдзнаками, та iншими формами 
заохочення ; 

- в~знання осередкiв народних художнiх '"промислiв, що потребують 
особ~иво1 охорони,_ заповiдними територiями народних художнiх промислiв , 
муз~иних предметш Музейного фонду У кра'iни до Державного реестру 
нацюнального культурного надбання; 

- занесения об ' ектiв кулыурно'i спадщини до Державного реестру 
нерухомих пам'яток Укра'iни та внесения змiн до нього; 

- занесения вiдповiдно'i територi'i до Списку iсторичних населених мiсць 
Укра'iни; 

- пропозицi'i щодо розгляду на засiданнях колегi'i районно'i державно·i 
адмiнiстрацii' питань, що належать до компетенцi'i вiддiлу та розробляе 
проекти вiдповiдних розпоряджень; 

- проекти розпоряджень щодо розвитку освiти, кулыури, спорту, 

охорони кулыурно'i спадщини, мiжнацiональних вiдносин, релiгiй та захисту 
прав нацiональних меншин, а також державно'i мовно'i полiтики; 

- органiзацi'i та проведенн.i вiтчизняних i мiжнародних виставок, 
виставок-ярмаркiв, методичних i науково-практичних семiнарiв, конференцiй 
тощо; 

- розробленнi пропозицiй щодо будiвництва об' ектiв iнфраструктури , 
кулыових будiвель, залу'чення iнвестицiй для розвитку галузi освiти, 
кулыури, спорту в районi . 

4.5.Брати участь у : 
- розробленнi проектiв програм економ1чного сощального розвитку , 

державних цiльових та регiональних програм розвитку освiти , кулыури , 

молодi та спорту, охорони кулыурно'i спадщини, мiжнацiональних вiдносин, 

релiгiй та захисту прав нацiональних меншин, а також державно'i мовно·i 

поштики; 

- реалiзацi'i мiжнародних, регiональних проектiв у сферах освiти, молодi 

, спорту та кулыури 1 мистецтв , охорони кулыурно'i спадщини та 

нацiональних вiдносин, органiзацi'i та проведеннi вiтчизняних виставок, 
виставок-ярмаркiв , методичних i науково-практичних-семiнарiв, конференцiй 
тощо; 

4.6. Зупиняти(скасовувати) у межах свое'i компетенцii' дiю наказiв _i_ 
розпоряджень керiвникiв навчальних закладiв, установ кулыурно-мистец~ко1 

сфери, якщо вони суперечать чинному законодавству, або видаю з 
перевищенням 'ixнix повноважень. 

4.7. Укладати 8 установленому порядку угоди про спiвробiтництво, 
налагоджувати прям~ зв' язки з навчальними закладами, науковими 



у~тановами i установами кулыурно-мистецькоi· сфери зарубiжних краi·н, 
м1жнародними органiзацiями, фондами тощо. 

4 . 8.Укладати господарськi договори вiдповiдно до чинного 
законодавства Украi'ни. 

4.9.Проводити претензiйно-позовну роботу. Звертатись до суду з 
позовами щодо захисту своi'х прав та законних iнтересiв. 

5. Керiвництво вiддiлу. 
5.1. Вiддiл очолюе начальник, який призначаеться на посаду 

звiльняеться з посади головою Днiпровськоi· райдержадмiнiстрацii' за 
погодженням Днiпропетровськоi' обласноi· державноi· адмiнiстрацii'. 

5.2. Начальник повинен мати вищу освiту . Начальник У своУй 
дiяльностi керуеться Конституцiею Украi·ни , законами Украi'ни, актами 
Президента i Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни, наказами та iншими нормативно
правовими документами Мiнiстерства освiти i науки , молодi та спорту 
Украi'ни, Мiнiстерства кулыури Украi'ни, розпорядженнями голови 

Днiпропетровськоi' обласноi· державноi· адмiнiстрацii·, наказами Департаменту 
освiти i науки Днiпропетровськоi' облдержадмiнiстрацii·, наказами У правлiння 
кулыури, нацiональностей та релiгiй Днiпропетровськоi· обласноi· державно'~' 
адмiнiстрацii', розпорядженнями голови Днiпровськоi· райдержадмiнiстрацii·, а 
також цим Положенням . 

5.3. Начальник вiддiлу пiдпорядковуеться головi Днiпровськоi· 

райдержадмiнiстрацii·, заступнику голови райдержадмiнiстрацii' згiдно з 

розподiлом функцiональних повноважень, директору департаменту освiти i 
науки Днiпропетровськоi· обласноi· державноi· адмiнiстрацii', начальнику 

Управлiння культури , нацiональностей i релiгiй Днiпропетровськоi· обласноi· 
державноi· адмiнiстрацii'. 

5.4. Вiдповiдно до розпорядження голови Днiпровськоi' 
райдержадмiнiстрацii' за поданням начальника вiддiлу, на час вiдсутностi 

начальника вiддiлу, у зв 'язку з перебуванням у вiдпустцi, вiдрядженнi, або на 
лiкарняному та iншими пiдставами обов 'язки начальника вiддiлу виконуе 
головний спецiалiст. 

5.5. Начальник вщдшу освпи, культури, молодi та спорту 
райдержадмiнiстрацii·: 

5.5.1. Здiйснюе керiвництво дiяльнiстю вiддiлу, забезпечуе виконання 
покладених на вiддiл завдань, визначае посадовi обов'язки i ступiнь 
вiдповiдальностi працiвникiв вiддiлу освiти , культури. молодi та спорту 
райдержадмiнiстрацii·. 

5.2.2. !"!редставляе iнтереси району в галузi освiти, фiзичноi' культури 
та спорту у вщносинах з юридичними та фiзичними особами. 

5.2.3. Подае на затвердження головi Днiпровськоi· райдержадмiнiстрацii. 
проект ко~торису доходiв i видаткiв, вносить пропозицii. щодо гранично'~' 
чисельносп та фонду оплати працi працiвникiв вiддiлу. 

, 5.2.~. Затвер~жуе .положення про пiдроздiли вiддiлу, функцiональнi 
обо вязки иого пращвниюв, 



5.2.5. Розпоряджаеться коштами, якi видiляються на утримання вщдшу. 
5.2.6.Плануе роботу вiддiлу i аналiзуе стан 'il' виконання. . 
5.2.7. Видае у межах компетенцi'i вiддiлу накази , орrанiзуЕ: 1 контролю€ 

1х виконання. ... .. · шим 
Накази начальника вiддiлу, що суперечать Конституц11 Укра~ни, 1Н 

актам законодавства, рiшенням Конституцiйного Суду Укра'iни та актам 
мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчо'i влади можуть бу~~ 
скасованi головою Днiпровсько'i районно·i державно·~ ад~ 1 ~1стра~11 , 
Департаментом освiти i науки Днiпропетровсько·i облдержадм~н1страц11 , 
Управлiнням кулыури нацiональностей та релiгiй Днiпропетровсько·i обласно'i 
державно·i адмш1страцi'i 

Накази нормативно - правового характеру, якi зачiпають, права, свободи 
i законнi iнтереси громадян, або мають мiжвiдомчий характер, пiдлягають 
державнiй реестрацi'i у Днiпровському районному управлiннi юстицi'i 
Днiпропетровсько'i областi. 

5.2.8. Затверджуе договори про спiвробiтництво, взаемовiдносини з 
навчальними закладами, науковими установами i установами кулыури та 
спорту зарубiжних кра'iн, мiжнародними органiзацiями, фондами тощо . 

5.2.9. Пiдписуе господарськi договори вiдповiдно до чинного 

законодавства Укра'iни. 

5.2.1 О.Призначае на посаду i звiльняЕ: з посади : . . . . . . 
-працшниюв пщпорядкованих вщдшу структурних пщрозд1шв 

(методичний кабiнет, централiзована бухгалтерiя та група централiзованого 

господарчого обслуговування), керiвникiв навчальних закладiв та установ 

освiти комунально·i форми власностi за погодженням голови Днiпровсько·i 

районно'i ради; . . . . . 
- кершниюв позашюльних навчальних заклад1в та закладш кулыури за 

погодженням голови Днiпровсько'i районно·i ради; 

- керiвникiв дошкiльних навчальних закладiв за погодженням голiв . .. . .. 
СIЛЬСЬКИХ, селищно1, MlCЬKOl рад. 

5.2.11. Заохочуе та наклада€ дисциплiнарнi стягнення на працiвникiв 
пiдпорядкованих вiддiлу структурних пiдроздiлiв, керiвникiв навчальних 

закладiв та установ освiти, кулыури, структурних пiдроздiлiв вiддiлу . 
5 .3. При вiддiлi утворюеться колегiя . Склад колегi'i затверджуеться 

головою Днiпровсько'i райдержадмiнiстрацi'i за поданням начальника вiддiлу. 

5.4. Рiшення колегii' проводяться в життя наказами начальника вiддiлу. 
5.5.Для органiзацi'i методичноi· роботи, пiдвищення квалiфiкацi'i 

педагогiчних працiвникiв при вiдд1ш утворюеться районний методичний 

кабiнет дошкiльно'i, загальноi' середньо'i i позашкiльно'i освiти як структурний 
пiдроздiл вiддiлу, який дiе вiдповiдно до положения про нього. 

5.9. При вiддiлi може створюватися рада керiвникiв навчальних 

закладiв, iншi громадськi ради, кoмici'i з числа учасникiв навчально-виховного 

процесу, представникiв громадськостi . 

6 .Вiдповiдальнiсть вiддiлу: 
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