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1. Загальні положення 

1.1.Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно – кваліфікаційної 

характеристики керівника. 

1.2.Начальник відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської 

ради є посадовою особою місцевого самоврядування, на яку поширюється дія 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».  

1.3.Начальник відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської 

ради призначається і звільняється міським головою згідно із законодавством 

про державну службу за погодженням з Департаментом науки і освіти 

Харківської облдержадміністрації на конкурсній основі  в установленому 

законодавством порядку. 

1.4.Начальник відділу освіти підпорядковується безпосередньо міському 

голові.  



1.5.Начальник відділу освіти повинен бути фахівцем із вищою освітою та 

стажем роботи не менше двох років.  

1.6.Начальник відділу освіти повинен знати: Конституцію України;  Акти 

законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування 

та діяльності міської ради; Закони України, Укази Президента України, 

постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, інші нормативно-правові акти;  Інструкцію з діловодства;  Правила 

ділового етикету;  Правила та норми охорони праці та протипожежного 

захисту.  

1.7.У своїй діяльності начальник відділу освіти керується Конституцією та 

законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету 

Міністрів України, наказами профільного Міністерства, Конвенцією про 

захист прав людини, Європейською хартією місцевого самоврядування, 

іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими 

Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про державну службу» та іншими законами України з питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами 

Верховної Ради України, рішеннями Первомайської міської ради і її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими 

нормативними актами, а також Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, нормативними актами з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, техніки безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії та 

протипожежної безпеки.  

1.8.Керівництво роботою начальника відділу освіти виконавчого комітету 

Первомайської міської ради здійснює міський голова та директор 

Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації. На час 

відсутності начальника відділу освіти його заміщує заступник начальника 

відділу освіти відповідно до наказу. 

1.9.Начальник відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської 

ради проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності 

при прийомі на роботу та періодично (раз на три роки) в комісії 

Департаменту науки і освіти, чи у курсових комбінатах, які мають відповідні 

ліцензії.  

 

2. Функції 

До основних напрямів діяльності начальника відділу освіти належать: 

2.1.Здійснення державної політики в галузі освіти відділом та закладами 

освіти міста. 



2.2.Керівництво відділом та підвідомчими закладами освіти (школами, 

дошкільними та позашкільними закладами). 

2.3.Організація та керівництво освітньої (навчально – виховної) та 

господарської діяльності закладів освіти міста. 

2.4.Забезпечення дотримання норм і правил охорони праці, безпеки 

життєдіяльності. 

 

3. Службові обов’язки 

 

Начальник відділу освіти: 

3.1.Здійснює загальне керівництво діяльністю відділу освіти та 

підпорядкованих навчально – виховних та позашкільних закладів освіти в 

усіх напрямах відповідно до Положення про відділ освіти й законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про охорону праці», Указів Президента України, 

рішень та постанов Уряду України.  

3.2.Планує роботу відділу освіти, вносить пропозиції щодо формування 

планів роботи Первомайської міської ради; забезпечує організацію 

виконання плану роботи відділу освіти.  

3.3.Визначає структуру управління відділом та закладами освіти, штатний 

розпис в межах граничної чисельності та фонду оплати праці. 

3.4.Встановлює посадові оклади працівникам відділу освіти в межах власних 

фінансових засобів з урахуванням обмежень, визначених державними та 

місцевими нормативами (кошторису). 

3.5.Визначає надбавки й доплати до ставок і посадових окладів працівникам 

відділу освіти. 

3.6.Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників 

структурних підрозділів, керівників закладів освіти. 

3.7.Затверджує графіки роботи, тарифікаційні списки і графіки відпусток. 

3.8.Визначає спільно з органами самоврядування порядок і розміри 

преміювання працівників відділу та закладів освіти. 

3.9.Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.  

3.10.Затверджує інструкції з охорони праці, посадові інструкції працівників 

та визначає ступінь їх відповідальності, положення структурних підрозділів 

відділу.  

3.11.Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, здійснює підбір 

кадрів, прийом на роботу і розстановку кадрів, звільнення працівників 

відділу. 



3.12.Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості 

здобуття учнями повної загальної середньої освіти.  

3.13.Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством 

освіти і науки України; вносить пропозиції щодо застосування 

експериментальних навчальних планів і програм. 

3.14.Розглядає та вносить в установленому порядку в Департамент науки і 

освіти пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників. 

3.15.Координує роботу методичного кабінету, спрямовану на науково-

методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення 

кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних закладів освіти.  

3.16.Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

працівників відділу освіти, структурних підрозділів, педагогічних 

працівників навчальних закладів. 

3.17.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень відділу освіти.  

3.18.Забезпечує дотримання працівниками відділу освіти правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

3.19.Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних данних, які 

було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків. 

3.20.Забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі освіти 

інформації з обмеженим доступом.  

3.21.Веде питання попередження корупційних діянь працівників шкіл, 

дошкільних, позашкільних закладів освіти, відділу освіти.  

3.22.Вносить пропозиції щодо розгляду на постійних депутатських комісіях 

Первомайської міської ради питань, що належать до компетенції відділу 

освіти, розробляє проекти відповідних рішень.  

3.23.Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально- 

технічному забезпеченню закладів освіти.  

3.24.Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо 

змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до профілю навчання.  

3.25.Сприяє співробітництву, взаємовідносинам закладів освіти з науковими 

установами, міжнародними організаціями, фондами, налагодженню зв’язків з 

педагогічними вузами.  

3.26.Подає на затвердження міському голові проекти кошторису та штатного 

розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду 

оплати праці його працівників.  



3.27.Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх 

роботу, забезпечує ефективне виконання покладених на відділ освіти завдань 

щодо участі в реалізації державної політики в галузі освіти. 

3.28.Розпоряджається коштами відділу освіти в межах затвердженого 

кошторису витрат.  

3.29.У встановленому порядку на договірних засадах призначає на посади та 

звільняє з посад працівників відділу.  

3.30.Представляє інтереси міста в галузі освіти у відносинах із юридичними 

та фізичними особами.  

3.31.Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд 

працівниками відділу звернень громадян, громадських об’єднань, 

підприємств, установ та організацій із питань, які стосуються діяльності 

відділу.  

3.32.Керує роботою колегії та нарадами з керівниками закладів освіти.  

3.33.Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, 

керівників закладів освіти.  

3.34.Очолює та бере участь у перевірках закладів освіти міста.  

3.35.Здійснює загальне керівництво апаратом відділу освіти, 

централізованою бухгалтерією, господарчою групою, методичним кабінетом, 

відділом дитячого харчування.  

3.36.Організовує літнє оздоровлення дітей.  

3.37.Здійснює особистий прийом громадян.  

3.38.Спільно із заступником начальника відділу освіти, головним 

спеціалістом, працівниками методичного кабінету визначає стратегію, мету й 

завдання розвитку закладів освіти.  

3.39.Вирішує навчально – методичні, адміністративні, фінансові, 

господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності відділу та 

закладів освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради. 

3.40.Створює умови для підвищення рівня професійної майстерності 

працівників відділу та закладів освіти. 

3.41.Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого 

самоврядування, Департаментом науки і освіти облдержадміністрації, 

громадськістю, батьками ( особами, які їх замінюють ). 

3.42.Забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, створює 

необхідні умови для належної роботи працівників. 

3.43.Затверджує посадові обов’язки, інструкції з охорони праці працівників 

відділу. 

3.44.Вносить на обговорення на нарадах керівниках закладів освіти 

пропозиції щодо організації роботи з охорони праці, безпеки 



життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту, електробезпеки та  

санітарних правил й норм. 

3.45.Звітує в органах місцевого самоврядування про стан охорони праці, а 

також про вжиті заходи з усунення виявлення недоліків. 

3.46.Забезпечує виконання директивних і нормативних  документів з охорони 

праці, постанов органів управління освітою, державного нагляду і технічної 

інспекції з даного питання . 

3.47.Укладає угоду з охорони праці й організовує спільно з профспілковим 

комітетом її виконання, підбиває підсумки виконання угод з охорони праці. 

3.48.Організовує у встановленому порядку роботу комісії щодо перевірки 

готовності закладів освіти до нового навчального року, підписує відповідні 

акти. 

 

4.Права 

Начальник відділу освіти має право:  

4.1.Користуватися правами, визначеними Конституцією і законодавством 

України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти. 

4.2. Видавати для виконання накази й розпорядження працівникам відділу та 

закладів освіти. 

4.3.Заохочувати і притягати до дисциплінарної та іншої відповідальності 

працівників відділу. Укладати договори, в тому числі трудові. 

4.4.Відкривати і закривати рахунки в банках. 

4.5.Бути присутнім на будь – яких заняттях, що проводяться з учнями, 

вихованцями в закладах освіти. 

4.6.Перевіряти звітну документацію.  

4.7.Вільно відвідувати в будь який час, будь-які приміщення закладів освіти 

для контролю за збереженням майна, дотриманням правил пожежної 

безпеки, виробничої санітарії, безпеки життєдіяльності. 

4.8.Притягати до дисциплінарної і матеріальної відповідальності керівників 

та працівників закладів освіти за знищення майна, порушення правил 

безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки. 

4.9.Захищати професійну честь й гідність. 

4.10.Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку 

діяльності відділу та надавати відповідні пояснення. 

4.11.Забороняти роботу технічно несправного обладнання та обладнання із 

закінченим терміном служби. 

4.12.Вимагати від працівників відділу та закладів освіти міста виконання їх 

посадових обов’язків, відповідних інструкцій. 



4.13.Має право на матеріальне забезпечення в порядку соціального 

страхування в разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності. 

 

5.Відповідальність 

Начальник відділу освіти несе відповідальність: 

5.1.За невиконання або неналежне виконання без поважних причин Правил 

внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти, Положення про відділ 

освіти, інших локальних нормативних документів, розпоряджень вищих 

органів управління освітою, міськвиконкому, посадових обов’язків, 

встановлених цією Інструкцією, начальник відділу освіти несе 

дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим 

законодавством. 

5.2.За завдані відділу освіти чи його працівникам та працівникам закладів 

освіти у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків 

збитки начальник несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, 

встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством. 

5.3.Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, 

дотримання трудової дисципліни.  

5.4.Несе відповідальність за загальний стан роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в закладах освіти щодо забезпечення здорових, безпечних 

умов навчання, виховання і праці 

 

6.Взаємовідносини ( зв’язки за посадою ) 

Начальник відділу освіти: 

6.1.Працює в режимі робочого дня за графіком, встановленим  відповідно до 

40 – годинного робочого тижня. 

6.2.В процесі своєї діяльності взаємодіє: 

- з працівниками відділу та закладів освіти; 

- з органами місцевого самоврядування; 

-з Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації; 

-з Комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія 

неперервної освіти»; 

-з керівниками установ, підприємств, комерційних структур тощо з питань, 

які відносяться до вирішення проблем освіти міста.   

Виконання службових повноважень (посадових обов’язків) начальником 

відділу освіти Садченко А.Р. здійснюється відповідно розпорядження 

міського голови від 28 листопада 2017 № 231-к «Про врегулювання 



конфлікту інтересів» та п.2 розпорядження міського голови від 28 листопада 

2017 № 232-к «Про призначення Садченко А.Р. начальником відділу освіти 

виконавчого комітету Первомайської міської ради». 

 

Розробив: 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів      Н.П. Харченко 

 

 

Ознайомлений: 

Начальник відділу освіти      А.Р. Садченко 


