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llpo затвердження Поло>rсення про територiальний вiддiл освiти Олександрiвського,

вознесенiвського, ,щнiпровського, Хорrrцuпоaо, Заводського, Шевченкiвського,

Комунарського району департаменту ocBiT, i nuyn" Запорiзькоiмiськоiради (новаредакцiя)

Згiдно рiшення Запорiзькоi MicbKoi ради NчЗЗвiд 30.09.2020 "Про внесення змiн до

Полоltсень виконавчих органiв Запорiзькоi мiськоi рзди", Постанови Кабiнету MiHicTpiB

Украiни Nql062 вiд12,|2.2018 "Про затвердження основних засад здiйснення внутрiшнього

контропю розпорядниками бюдхсетних коштiв та внесення змiн до постанови Кабiнету

MiHicTpiB УкраiЪи N'91001 вiд 28 вересня 201 1"

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити Положення про територiальний вiддiл освiти Олександрiвського,

вознесенiвського) Щнiпровсiкого, 
- 

Хортицького, Заводського, Шевченкiвського,

комунарського району департаменту освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi Ради,

2. Визнати такими, що втратили чиннiсть :

- наказ Nл4l4р вiд 01 ,07,20lб "Про затвердження Положення про територiальний вiддiл

освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi Р?ди" та дiю положення, що затверджувалось наказом,

- наказ :ЧчВZ+р вiд 28.12.2016 "Про затвердження Положення про територiальний вiддiл

освiтИ ОлександРiвського, Вознесенiвського, Щнiпровського, Хортицького, Заводського,

шевченкiвського, Комунарського району департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbkoT

ради (нова редакцiя)", та дiю положення, що затверджувалось наказом,

- ,un* NчаOр вiд 0З.02.2017 "Про затвердя(ення ПЬлолсення про територiальний вiддiл освiти

ОлександРiвського, Вознесенiвського, Щнiпровського, Хортицького, Заводського,

шевченкiвського, Комунарського району департаменту освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi

ради (нова редакцiя)", та дiю положення, що затверджуRапось наказом,

З. НачальНrпu, ,"р"торiальниХ вiддiлiв освiтИ деIIартаменту освiти i накуи ЗапорiзькоТ

MicbKoi ради забеЗпечитИ дотриманНя та викоНання ПолОженнЯ про териТорiальний вiддiл

освiтИ ОлександРiвського, ВЪзнесенiвського, ,Щнiпровського, Хортицького, Заводського,

шевченкiвського, Комунарського району департаменту освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi

ради.
5. konrponb за виконанням цього наказу залишаю за собою ,

Щиректор департаменту С.Ю. Романчук



ПОЛОЖЕННЯ
про територiальний вiддiл освiти олександрiвського, Вознесенiвського,* 

ДнiпрЪuaо*оrо, Хортицького, Заводського, Шевченкiвського,
Комунарського району

департаМенту освiти i науки Зап_орiзькоi MicbKoi ради
(нова редакцiя)

I.Загальнi полопсення
1.1. ТериторiальниЙ вiддiл освiти департаменту освiти i науки Запорiзькоi

ради (д-i _ тво) е вiдокремленим структурним пiдроздiлом департаменту

,uy*" Запорiзькоi MicbKoi ради без права юридичноi особи.

|.2. тво реалiзуе визначенi повноваження в галузi освiти.

1.з. тво безпосереднъо пiдпорядковуеться директору департаменту освlти

мiськоI
освiти i

i науки

Запорiзькоi MicbKoi рали.
1.4. У своiй дiяльЙстi керуеться Конституцiею Украiни, Законами УкраiЪи кПро

мiсцеве самоврядування в Украiъь, <про службу в органах мiсцевого

самовряду"ч"""r, та iншим, .u*оrrurи Украiни з питЕlнь оргапiзацii та дiяльностi

op.u"b мiсцевого самоврядування, Законами Украiни <Про ocBiTy>>, 1,Про
дЪшкiльну ocBiTy>, <Про повну загапьну середню освiтуц кПро позашкiльну

ocBiTy>, ,ro.ru"o"u*" Ь.р"о""оi Ради Украiни, актами Президента Украiни,

декретами, постановами i розпорядженнями Кабiнету MiHicTpiB Украiни,

нормативними актами iнших центр€tльних оргzlнiв влади, нак€}зами MiHicTepcTBa

o."ir" i науки Украiни, Статутом територiальноi громади MicTa Запорiжжя,

рiшеннями MicbKoi рuд" i виконавчого KoMiTeTy, розпорядженнями мiського голови,

даним Положенням i iншими нормативними актами,

1.5. тво очолюе начальник, який призначаеться та звiльняеться з посади мiським

головоЮ у вiдповiдностi з чинним законодавством Украihи.
1.6. твО мае круглу печатку iз зображенням .Щержавного Герба УкраiЪи, код

сдрпоу, печатки, штампи, вiдповiднi бланки iз cBoiM найменуванням, рахунки в

,Щержавному кЕtзначействi.
1,.1. тво утворюеться та рееструеться в порядку, визначеному законом, що

регулюе дi"rri"iсr" вiдповiдноi неприбутковоi органiзаllii та вноситься

контролЮючиМ органоМ до РеестРу неприбуткових установ та органiзацiй.

]..8. Кошти i дохЬди, отриманi як ocHoBHi чи додатковi джерела формування коштiв

або iх частини не пiдлягаютъ розподiлу мiж засновником або працiвниками,

посадовими особами, членами органу управлiння
особаruи, та не можуть використовуватися для
засновника або працiвника, ii посадових осiб(крiм
соцiальнi заходи).

та iншими пов'язаними з ними
вигоди будь-якого окремого

оплати працi та вiдрахувань на

2. OcHoBHi завдання
Z.|. Реалiзацiя державноi полiтики в галузi освiти; органiзаrдiя викОнаннЯ рiшенЬ

органiв державноi та виконавчоi влади органiв мiсцевого самоврядування, наказiв,

pi-."", розпоряджень, нормативних та iнших документiв MiHicTepcTBa освiти i

,ruy*" УкраiнЙ, департаменту освiти i науки обласноТ державноi адмiнiстрацiТ,

департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради,



z.z. Координацiя роботи закладiв освiти району Bcix типiв та piBHiB акредитацii в

межах cBoix повноважень для надання "*i."r* 
ocBiTHix поспуг населенню району

MicTa, задовопення ix ocBiTHix потреб, . _.!_

2.3. Забезпечення досryпностi дошкiльноi, загапьноi, середньоt, позашкшьно1

освiтИ комунаJIЬ""".ч*Падiв доШкiпьноi, загальноi середньоi, позашкiлъноi освiти,

створення Ъеобхiдних умов для виховання дiтей, молодi, розвитку ix здiбностей,

.rrр""""" дiяльностi Ъuкпuдi" дошкiльноi та позаIrrкiльноi освiти, дитячих,

молодiжних та науково-просвiтницьких органiзачiй.

2.4. дналiз .ru"y освiЫ в районi, ,rроr"озування розвитку дошкiльноi, загалъноi

середньоi та позашкiльноТ освiти, удо.*о"*ення мережi вiдповiдних закладiв

освiти нез€}пежно вiд типiв i форм "ouъ"o.ri 
згiдно з освiтнiми потребами гр.омадян;

розробка та органiзацiя, *о""роо" виконаIIня MicbKoi програми розвитку освiти,

2.5. Створення умов для здобуття громадянами дошкiльноi, повноi загальнот

середнъоI та позашкiлъноi освiтй вiдповiдно до ocBiTHix потреб особистостi та ii
iндивiдуальних здiбностей i можливостей. Забезпечення доступностi i

безоплатностi закладах дошкiльноi освiти в державних i комуЕ€rльних закладах

дошкiльноi освiти у межах державних вимог до ЪMicTy, рiвня й обсягу дошкiльноi

освiти (Базового компонента дошкiльноi освiти) та обов'язковоi дошкiлъноi освiти

дiтей старшого дошкiльного BiKy, р - -^Е_--^-_---- лл_:.
2.6. Створення умов для отримання освlти особами з особливими освiтнiми

потребами.
2.7. Створення умов для впровадження та реалiзацiI iнклюзивного навчання,

Z.8. Сприяння розвитку громадського управлiння в освiтнiй галузi,

самоврядування у закладах дошкiльноi, загальноiъередньоi та позашкiльноi освiти,

2.g. Забезпечa""" соцiагlьного захисту, охорони життя, здорОв'я та захистУ праВ

улlасникiв освiтrrього IIроцесу в закладах i установах освiти.

z.t}.ОрганiзачiЯ роботИ з пiдвИщеннЯ квалiфiкачii, професiйного рiвня

педагогiчних працiъникiв закладiв дошкiльноi, загальноi середньоi i позашкiльноi

освiти; ..rр""""" розвитку ixHboi творчоi iнiцiативи у мiжкурсовий перiод,

z.Lt.Здiйснення ocBiTHboi полiтики та мiжнародного спiвробiтництва,

2.t2.твО е уповноваженою особою департаменту освiти i науки Запорiзькоi

MicbkoT Ради та територiальним органом управлiння комун€шьних закпадiв освiти

району, заснованих Запорiзькою мiською радою,
z.L}. Эдiйснюе контролЬ за дотриманням aKTiB законодавства з питань освlти 1

науки, виконання закладами оЪвiти ГРОМаДИ ДеРЖаВНИХ ВИМОГ ЩОДО ЗМiСТУ' РiВНЯ
.1u Ьбa"aу дошкiльноi, позашкiльноi, загаJIьноi середнъот, а також за дотриманням

akTiB законодавства у сферi трансферу технологiй, iнновацiйноi дiяльностi та

iнтелектУальноi власностi' .цвищення професiйноi квалiфiкаuii2.|4. Створюе умовИ дJIя вдосконЕUIення та пL

ПедагогiчниХ ,rрuчi"""кiв закпадiв освiти Запорiзькоi об'еднаноi територiапьноi

гDомади.
l,

2.L5.Зд\Йснюе iншi повноваження, покладенi на тво вiдповiдно до чинного

законодавства.



3" OcHoBHi функцii
з.1 .здiйснюе керiвництво закладами дошкiлiноi, заг€}льноi середньоi, позашкiльноi

освiтИ та устаНовами, пiдпорядкованими департаМенту освiти i науки Запорiзькоi

MicbKoi ради та територiально розмiщеними в районi,
-: _ _ --: -, ---

з.2. Спiвпрачюе з державними органами та громадськими органiзацiями щодо

профiлактики негативних явищ у молодiжному середовищ1,

З.3. Iнформуе ,Щепартамент оЬвiти i науки обласноi державноi адмiнiстрацii,

департамент ocBiT" i 
"uу*и 

Запорiзъкоi MicbKoi ради, мiсъку раду про стан та

РОЗВИТОК ОСВiТИ РаЙОНУ' 
'ами Dозвитку ли району, визначае

3.4. Розробляе комплекснi програми розвитку освlтньо1 систеп

.rрur..йнi та прiоритетнi напрямки дiяльностi управлiння.
з.5. Визначае оптим€tпьнУ мережУ закладiв o."i"" району вiдповiдно до запитiв

населення, мовноI полiтики, 
"rrр""a 

ix методичному, фiнансовому та матерiально-

технiчному забезпеченню.
3.6. Вносить пропозицii до департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi рали

про вiдкриття, реорганiзацiю абЪ лiквiдацiю закладiв освiти комун€tльноi форми

"nu."o.ri, 
сприяе ik матерiальнiй пiдтримчi,

з.7. Погоджуе проекти Ъулiвничтва закладiв дошкiльноi, загальноi середньоt та

позашкiльноi освiти, сприяе ix рацiонагrьному розмiщенню.
3.8. Забезпечуе " 

*еrоа" своiх повноважень виконання Конституцii Украiни щодо

розвитку y*pui"."koi мови як державноi в закладах i установах освiти,

З.9. Запроваджуе навч€lльнi плани i програми, затвердженi MiHicTepcTBoM освiти i

науки Укратни; вносить проrrозицiт щодо застосування iндивiдуапьних

експеримент€lJIьних навч€tльних планiв i програм 
л__:___л_

3.10. Взаемодiе з регiонtlльними пiдроздiпами Украiнського центру оцiнювання

якостi освiти: yru"." у вiдборi працiвникiв з проведення зовнiшнього незапежного

оцiнювання навч€tпьних до.".r""ь випускникiв закладiв освiти з числа досвiдчених

педагогiчних працiвникiв району.
з.11.здiйснюе заходи, спрямованi на творчий розвиток особистостi, виявлення та

пiдтримку обдарованих дiтей, проводить в установленому порядку конкурси,

олiмпiади та iншi змагання серед учнlв,
з.|2. Створюе умови для розвитку самоврядування у закладах освlти,

3.13. Впроваджуе в практику ocBiTHi Ta_HayKoBi програми вiдродження i розвитку

нацiоналъноi культури, традицiй украiнсъкого народу i культур нацiональних

меншин УкраiЪи.
з.|4. Органiзовуе та координуе роботу iз забезпечення документами про освlту,

з.15. Формуе замовлен"" 
"iдрупникiв 

i навчапъних посiбникiв для закладiв освiти,

3.1_б. органiзовуе облiк дiтей дошкiльного та шкiлъного BiKy.

З.1'7. КЪнтропюе додержЕlння вимог законiв та iнших нормативно-правових €жтlв у

галузi освiти та обов'язкове виконання ,Щержавного стандарту загальЕоi середнъоТ

освiти BciMa закладами системи загальноi середньоi освiти, розташованими на

середньоi освiти.



3.19. Здiйснюе контропь за дотриманням правил з охорони

життедiяльностi, IIротипожежноi безпеки i санiтарного режиму в
прачi та безпеки
заклад€D( та надае

практичнУ допомогу в проведеннi вiдповiдноi роботи,
З.ZО. Сприяе запобiганню бездоглядностi та правопорушень серед неповнолiтнiх у
закпадах освiти.
З .2Т . Здiй снюе соцiально -педагогiчний патронаж,

з.22. Координуе в межах cBoix повноважень роботу закладiв освiти району Bcix

типiв .,u pi""i" акредитацii, ciM'i та громадськостi, пов'язаноi з навчанням та

вихованням дiтей, органiзацiею iх дозвiлля,
3.zз. Сприяе дiяльностi дитячих та моподiжних орг€шiзацiй, творчих об'еднанъ,

товариств.
З.24. Органiзовуе харчування дiтей у заклад€х освlти,

3.25. Op.u"i.o"ye технiчнип нагляд за проведенням будiвництва, капiтальних

peMoHTiB та реконструкцii закладiв освiти,

з.26. ОрганiзО"у. роООту мовних та пришкiльних таборiв денного перебування

дiтей.
З.27. Органiзовуе та забезпечуе оздоровлення дlтеи,

3.28. Органiзовуе змiстовне дозвiлля дiтей та пiдлiткiв MicTa у позаурочний час, у

законодавства.
3.30. Здiйснюе заходи щодо матерiального та мор€lпьного стимулювання

працiвнИкiв, розГлядае та вносИть В установПеномУ порядку пропозицii щодо ix

заохочення та нагородження.
з.з|. Забезпечуе розгляд звернень громадян у межах cBoei компетенц11, враховуе

позитивНi пропозицii, вживае заходiJщодо усунення недолiкiв у роботi,

з.32.у межах cBoix повнов€Dкень та на виконання aKTiB законодавства видае нак€}зи,

органiзовуе i контропюе ix виконання,

з .зз . Забезпечуе органiзацiйно-методичне супровоДження функцlонування UиU,I,Еми

освiти району.
з.34. Здiйснюе процедури закупiвель ToBapiB, робiт i постryг вiдповiдно до Закону

украiни кпро публiчнi закупiвлi> та iнших нормативно-правових актв,

з.зз. Органiзовуе фiнансо"е забезпечення закладiв дошкiльноi, загальноi середньоТо

позашкiльноi освiти та установ, пiдпорядкованим департаменту освiти i науки

ЗапорiзьКоi мiсъкОi радИ та теритОрiальнО розмiщеними в районi,
3.з6.Здiйснюе контроль .u уrrрч"й""uп.оо дiяльнiстю щодо дотримання фiнансово-

господарськоi дисциплiни в закладах освiти, стаII складання тарифiкачii

раЙону, аналiзуе iх використання.
з.зg.Забезпечуе контроль та аналiз використання заг€}JIьнОго фондУ бюджетУ, якиЙ

формуеться за рu*у"ъп коштiв державIrого та мiсцевого бюджетiв, пiдприемств,

у.rй"' органiзачiй та матерiально-uобУтових потреб злоб:111": 
":-1,:i'-л.,-.,_л,,,,,л

3.40. Сприяе матерiаlrьно-технiчному
меблями, вiдповiдним обладнанням,

функцiонування системи

забезпеченню закладiв; комплектуванню
навчаJIьно-методичними посiбниками,

прачiвникiв закладiв освrти.
З.3'7 . Сприяе фiнансовому забезпеченню
3.38. Вносить пропозицii щодо обсягiв

iснуючоi мережi закладiв освiти,

бюджетного фiнансувЕtння закладiв освiти



пiдруlниками тощо.
з.4|-.Здiйснюе координацiю роботи за дотриманням установчих документlв закJIаду

освiти.
3.42. Забезпечуе створення у закладi освiти iнклюзивного освlтнього середовища,

унiверсапьного дизайну та розумного пристосування,

з.4з. Здiйснюе контроль за недопущенням привiлеiв чи обмежень (дискримiнацii)

за ознаками раси, кольору шкiри, попiтичних, релiгiйних та iнших переконанъ,

cTaTi, BiKy, iнвалiдностi, 
- 
етнiчного та соцiального походження, сiмейного та

майнового стану, мiсця проживання, за мовними або iншими ознаками,

з.44.здiйснюе контролъ за виконанням плану заходiв, спрямованих на запобiгання

та протидiю булiнгу (чькуванню) в закладi освiти; розглядае скарги про вiдмову у

реагуваннi на ""rr*n" 
dулiнгу (цькування) за зЕUIвами здобувачiв освiти, 1xHix

батькiв, законних ,rрaдaru"""кi", iнших осiб та приймае рiтпення за результатами

розгляду таких скарг; сприяе створенню безпечного освiтнього середовища в

закладi освiти ..u 
"*i"uе 

заходiв для надання соцiальних та IIсихолого-педагогiчних

послуг здобувачам освiти, якi 
"чинили 

булiнг (цькування), ст€tли його свiдками або

построкдали вiд булiнгу; . Е:_______ _л
з.45. Сприяе розробчi плану заходiв, спрямованих на запобiгання та протидlю

булiнгу (цькуванню) в закладах освiти;

з.46. Реапiзуе iншi права, передбаченi чинним законодавством Укратни та

установчими документами закпаду освiти,

3.47. Створюс у*о"" для забезпечення прав i можливостей осiб з особливими

освiтнiми ,rоrрьбur, для здобуття ними дошкiльноi, загаJIьноi середньоi та

позашкiЛьноi освiтИ з ура)ryВй"' ixHix iндивiдуальних потреб, можливостей,

здiбностей та iHTepeciB шляхом забезпечення розумного пристосування та

унiверсального дизайну.
з.48.kоорл"rуе в межах cBoix повноваэкень роботу iнклюзивно-ресурсного центру,

та забезпечуе контроль за дiялънiстю, дотриманням ним вимог чинного

законодавства та установчих документiв,
з.4g.розробляе i подае на розгляд об'еднаноi територiальноi громади пропозицll до

проектiв фiнансування та матерiально-технiчного забезпечення виконання програм

i здiйснення заходiв, спрямованих на розвиток освiти.

4, Структура
4.1. тво очолюе начальник, який призначасться на посаду i звiльняеться з посади

мiсъким головою у вiдповiдносii до чинного закоЕодавства, Особа, яка

11ризначаеться на посаДу начальника, повинна мати вИЩу ocBiTy, стаж KepiBHoi

рЬбоr" не менше, як п'ять poKiB, та володiти державною мовою.

4.2. Нач€Lльник ТВо:
4.Z.L. Представляе iнтереси твО у вiдносинах з юридичними та фiзичними

особами.
4.2.2. здiйснюе керiвництво тво, персоналъно вiдповiдас за виконання покJIадених

на тво завдань i здiйснення ним ."ыо функцiй, визначас функцiональнi обов,язки i

ступiнь вiдповiда.пьностi працiвникiв Тво,
4.z.3.ппануе роботу тво та забезпечуе виконання порспективних та поточних

ппанiв його роботи.



4.Z.4. Видае у
виконання.

межах компетенцii тво накази, органiзовуе i контропюе iх

4 "Z.5. Розпоряджуетъся кошТаМиВМежахЗатВеРДженогокошТорисУнаУТриМання

Н?. визначае завдання, створюе умови працi, забезпечуе пiДвиЩеННЯ ДiЛОВОi Та

професiй"оi квалiфiкачii спiвiобiтникiво здiйснюе контроль та несе персонЕшьну

вiдповiдальнiсть за виконаIIням працiвниками твО та структурних пiдроздiлiв,

створених при тво, посадових обов'язкiв i завданъ,

4.2.7. Щ|е вiд iMeHi тво, представляе його iнтереси в ycix органiзацiях,

пiдприемства та закJIад€D( району,
4.2.8.Несе персон€tльну вiдповiдальнiстъ за стаII

дисциплiни в ТВО.
4.2.g.Несеперсон€tльнУвiдповiДаllьнiсТъзаВиконання
департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi рапи.

ними керiвникiв закпадiв освtти,

4.z.L0. Координуе дiяпьнiсть керiвникiв закладiв освiти району з ycix напрямкiв

дiяльностi.
4.z.|t.розглядае клопотання та вноситъ пропозицii про нагородження кращих

працiвникiв освiти району. .. п
ц.i.tz.вiдкривае рахунки в банках Украiни, органах,Щержавного к€}значеиства,

укпадае угоди, мас право першого пiдпИСУ 
_ :_ ^лR:^i _лл_,rп _о i,л

4.z.L3.Укпадае та пiдписуе договори проЪакупi"лю ToBapiB, робiт i послуг та iншi

договори на пiдставi довфеностi, Ъиданоi директором департаменту освiти i науки

Запорiзькоi мiсъкоi ради вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни,

4.2.14.затвердж}е графiк черговостi надання вiдпусток керiвникам закпадiв освiти

району та керiвникам установ, пiдпорядкованих департаменту освiти i науки

запорiзькоi Micbkoi ради ,u ,.рrrорiально_розмiщеними в районi, працiвникам

.rрупrурних пiдро.дйi", пiдпорядкованих тво, за погодженням з департаментом

освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради,
4.2.|5.Накази начапьника ТВО, виданi з порушенням законодавства, або з

перевищенням повноважень, можуть бути c11acoBagi директором департаменту

o."ir" i науки Запорiзькоi Micbkoi ради або оскарженi в судовому порядку,

4.2.|6.,Щпя органiзацii фiнансового забезrr.".""" закладiв освiти району при ТВО

утворюсться ц."rр-i.ована бу<гаптерiя, _яка дiе вiдповiдно до положення,

затвердженого директором департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi рали,

4.2.1.1.,Щля органiзацii ЙатерiаЛ"Ъо-""""iчногО забезпечення закпадiв освiти району

при ТВО утворюеться централiзоваrrа група господарчого обслуговування закпадiв

oc"i"", яка дiе^вiдповiдно до положення, затвердженого директором департаменту

освiти i науки Запорiзъкоi MicbKoi ради,
4.Z.L8.,Щля органiзацii надання спецiалiзованоi допомоги закладам загально1

середньоi та дошкiпъноi освiти району при Тво може створюватися логопедичний

пункт.
4.2.19 .Посадовi обов' язки начапьника
iнструкцiею, яка затверджуеться
Запорiзькоi мiсъкоi ради.

трудовоi та виконавськоi

наказiв, доручень директора
Органiзовуе ознайомлення з

вiддiлу освiти визначаються посадовою

директором департаменту освiти i науки



5. Права i обов'язки
5.1. Реалiзовувати права засновника щодо управлiння закладами освiти, якi

визначаютъся ЗаконЙ Украiни кПро ocBiTy>> та iншими законами УкраiЪи,

установчими документами закпаду освiти, 
___:

5.2. одержувати в установленому порядку вiд мiсцевих органiв виконавчоr влади,

органiв мiсцевого .urо"р"ду"u"r", ,riд,,р"емств, установ та органiзачiй

iнформыliю, iншi матерiали, а вiд мiсцевих органiв державноi статистики

безоплатно статистичнi данi необхiднi для викон€lIIня покладених на нього завдань,

5.3. Залуlати спецiалiстiв iнших пiдроздiлiв MicbKoi ради, пiдприемств, установ,

органiзацiй (за погодженням з керiвниками) для розгляду питанъ, що наJIежать до ix

компетенцii.
5.4. Скликати в установпеному гrорядку конференцii, нарали, семiнари з питань, як1

напежать до компетенцii.
5.5. Укладати у.оо" 

'rро 
спiвробiтництво та встановлювати прямi зв'язки з

закладами освiти зарубiжних kprH, мiжнародними органiзацiями, фондами тощо,

бути позивачем i вiдповlдачем у суд1, .. та Ti
s.o. Гозробляти в межах наданих повноважень проекти рiшень мlсько1 ради

виконавЧого KoMiTeTy, розпоряджень мiського голови.

5.7. залуlати до ро.роЬ*" рuйо"""* програм з питань розвитку o."i]1:1 ry:T:al

працiвникiв i спецiалiстiв.
5.8. Здiйснювати контроль за дотриманням установчих документiв та за фiнансово-

господаРською дiялiнiстю пiдпорядкованих твО закладiв освiти району;

органiзовувати та здiйснювати ""уrрi-"iй 
контроль та внутрiшнiй аудит в закладах

освiти району, якi фiнансуються з бюджету MicTa Запорiжжя.

5.9. Д'irr" "iд iMeHi департаМентУ освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT Ради

(самопредставництво op.u"y мiсцевого самоврядування). в мiсцевих загаJIьних

судах (у т.ч. мiсцевих загапьних судах як адмiнiстративних), мiсцевих

адмiнiстративних судах, мiсцевих господарських судах, апеляцiйних судах,

апеляцiйних господарських судах, апеляцiйних адмiнiстративних судах,

верховному Сулi, в"щъ" спецiалiзованих судах, зокрема, у Вищому сулi з питань

iнтелектуальноi'"пu""о.ri, Вищому антикорупцiйному сулi з використанням Bcix

прав, наданих Щивiлъним процесу€tльним 
_ 
кодексом Украiни, Господарсъким

процесуальним кодексом УкраiЪи, Кримiнальним процесуаJIьним кодексом

Украiни, Кодексом адмiнiстративного судочинства УкраIни cTopoнi в процесi,

5.1ь. Користуватись iншими правами, передбаченими для виконавчого органу

MicbKoi ради згiдно iз Законом УкраТни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHb>,

iншими нормами чинного законодавства УкраiЪи,

5.11. Працiвники твО повиннi сумлiнн.о виконувати св_оi службовi обов'язки,

шанобливо ставитися до громадян, керrвникiв i спiвробiтникiв, дотримуватися

виоокоi культури спiлкуван"", ". допускати дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити

iHTepecaM спужби чи негативно вплинути на репутацiю Micbkoi ради, ii виконавчих

органiв.

i вiдповiдачем сул1.



5.12. Брати }лIасть в yTBopeHHi та лiквiдацii закладiв освiти та установ освlти

Bcix форм впасност1.

5.1з.iупиняти (окасовувати) У межах своеi ком''етенцii дiю наказiв i розпорядженъ

керiвникiв закпадiв освiти, якщо вони суперечать законодавству або виданi з

перевищенням iхнiх повнов€Dкенъ.

б. систЕмА взА€модIi
6.1. тво виконуе своi функцii як структурний пiдроздiл департаменту освlти 1

Еауки Запорiзькоi MicbKoi ради.
o.j.TBo в процесi виконання покладених на нього завдань взаемодlе з депутатами

мiсъкоi ради' вiдповiдними пiдроздiлами виконавчого KoMiTeTy мiсъкоi _рuд",

op.u"ur" мiсцевогО самовряДування, департаментом освiти i науки Запорiзькоi

обласноi державноi адмiнiстрацii, MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни,

пiдприсмствами, установами, органiзацiями, об'еднаннями громадян,

розташованими на вiдповiднiй територii, одержуе вiд них в установленому порядку

iнформацiю, документи, .rчr"Й"""i дч"i та iншi матерiали, необхiднi для

виконання покладених на нього завданъ,

7.1.тво
7. Фiнансування

фiнансуеться за рахунок коштiв бюджету об'еднаноi ЗапорiзькоТ

територiальноi громади, якi видiленi на його утримання,
7.2.!дерелами фiнансування е:

кошти 
- 

мiсъкого бюджету Запорiзькоi територiальноi громади, 1нш1 кошти,

переданi ТВО згiдно з чинним законодавством,

7.3. Майно, яке знаходитъся на балансi твО е комунЕtпъною власнiстю Запорiзькоi

територiальноi громади та перебувае в оперативному управлiннi Тво,

8. Прикiнцевi положення

8.1. Припинення дiяльностi, лiквiдацiя й реорганiзацiя вiддiлу освiти здiйснюетъся

ЗапорЬьКоi мiськОю радоЮ вiдповiдНо до вимог чинного законодавства УкраiЪи,

8.2. Змiни та доповнення до цъого Положення вносяться вiдповiдним наказом

департаМентУ освiти i науки шляхом викладення Положення в новiй редакцii,

8.з. Це Положення набирае чинностi з моменту затвердження його департаментом

освiти i науки Запорiзькоi мiськоi ради,


