
 
 

УКРАЇНА 

САФ'ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

09 грудня 2020 року                                                                                                      №86-VIII 

 

Про створення управління освіти  

Сафꞌянівської сільської ради  

Ізмаїльського району Одеської області  

 

Відповідно до  пункту 6 частини 1 статті 26, статтями 54 та 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням норм законів України «Про освіту», 

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

з метою організації та забезпечення здійснення повноважень у сфері управління освітою в 

Сафꞌянівській сільській раді Ізмаїльського району Одеської області, на підставі подання 

Сафꞌянівського сільського голови, Сафꞌянівська сільська рада Ізмаїльського району 

Одеської області 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Утворити виконавчий орган ради- Управління освіти Сафꞌянівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області із статусом юридичної особи публічного права. 
 

2. Затвердити Положення про управління освіти Сафꞌянівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (додаток 1). 
 

3. Затвердити структуру Управління освіти Сафꞌянівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області(додаток 2). 
 

4. Доручити начальнику управління освіти Сафꞌянівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи –

Управління освіти Сафꞌянівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з питань фінансів, 

бюджету, соціально-економічного та інвестиційного розвитку громади. 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова    Наталія ТОДОРОВА 

  

  



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Саф'янівської сільської ради 

від09 грудня № 86 

Н. І. Тодорова 

 

Положення 

про управління освіти Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області 

1. Загальні положення 
1.1. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ САФ'ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО  

РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Управління) є виконавчим органом ради.  

1.2. Управління утворюється Саф'янівською сільською радою Ізмаїльського району 

Одеської області , підзвітне та підконтрольне  Саф'янівській сільській раді , підпорядковане 

виконавчому комітету ради, _Саф'янівському сільському голові, заступнику Саф'янівського 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  (відповідно до розподілу 

обов’язків), а з питань здійснення делегованих повноважень - підконтрольне відповідним 

органам виконавчої влади.  

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про  

захист прав людини і основоположних свобод, Конвенцією про права дитини,  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»,  «Про дошкільну освіту», Указами Президента України, 

постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і 

науки України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Саф'янівської 

сільської ради та її виконавчого комітету і цим Положенням.  

1.4. Управління у своїй структурі має не менше двох відділів. Виходячи з потреб 

забезпечення належного функціонування закладів освіти в управлінні може створюватися 

бухгалтерська служба та інші підрозділи (групи). Структура, Управління та зміни до неї 

затверджуються рішенням Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області.  

1.5. Управління є уповноваженою особою з реалізації прав і обов’язків Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, як засновника, щодо управління 

закладами освіти.  

1.6. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в 

органах Державної казначейської служби України в Ізмаїльському районі, печатку із 

зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні  бланки.  

1.7. Юридична адреса: с. Саф'яни вул. Грушевського 85 

1.8. Місцезнаходження: м. Ізмаїл, проспект Суворова 69 

1.9. Назва юридичної особи:  

- повна: УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ САФ'ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО 

РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ;  

- скорочена: УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  

1.10. Відповідно до вимог, встановлених Податковим кодексом України, для неприбуткових 

установ: 

1) доходи (прибутки) управління освіти Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області, яка є неприбутковою організацією, використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання управління освіти Саф'янівської сільської ради, 

реалізації мети (завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням;  



2) забороняється розподіляти доходи (прибутки ) отримані управлінням освіти 

Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, або їх частин серед 

засновників (учасників), членів управління освіти Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального 

внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб; 

3) всі активи управління освіти Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області, як бюджетної установи, можуть передавати одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення 

юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

1.11. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється шляхом  прийняття 

рішення Саф'янівською сільською радою Ізмаїльського району Одеської області.  

2. Мета створення та завдання Управління  

2.1. Управління створено з метою:  

2.1.1. здійснення Саф'янівською сільською радою Ізмаїльського району Одеської області та 

її виконавчими органами повноважень у сфері освіти, наданих законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну  освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими законодавчими актами України;  

2.1.2. забезпечення на території Саф'янівської територіальної громади всебічного розвитку 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 

творчих і фізичних здібностей, формування цінностей, необхідних для успішної 

самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 

свідомого суспільного вибору та спрямування  своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі  інтелектуального, економічного, творчого, 

культурного потенціалу Українського  народу, підвищення освітнього рівня громадян задля 

забезпечення сталого розвитку України та її Європейського вибору.  

2.2. Управління у межах своїх повноважень вирішує такі завдання:  

2.2.1. відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості 

освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної,  початкової та повної 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти;  

2.2.2. забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та повної загальної 

середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території;  

2.2.3. сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний захист  

педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів, 

вихованців;  

2.2.4. створює умови для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації 

педагогічних працівників закладів освіти Саф'янівської територіальної  громади, забезпечує 

їх перепідготовку та атестацію;  

2.2.5. забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності; 

2.2.6. здійснює підготовку проектів рішень Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області, її виконавчого комітету щодо вирішення питань у сфері освіти;  

2.2.7. забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на роз виток 

освіти;  

2.2.8. здійснює інші повноваження та виконує завдання, покладені на Управління  

відповідно до чинного законодавства.  

2.3. Відповідно до покладених на нього завдань Управління:  



2.3.1. забезпечує виконання рішень Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області та її  виконавчого комітету, розпоряджень Саф'янівського сільського 

голови з питань, віднесених до компетенції  Управління;  

2.3.2. здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують 

надання дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної  освіти, 

враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами;  

2.3.3. веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому  

Кабінетом Міністрів України ;  

2.3.4. порушує перед  Саф'янівською сільською ради Ізмаїльського району Одеської 

області питання щодо задоволення освітніх потреб представників національних меншин;  

2.3.5. планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної,  

початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти відповідно до потреб  

територіальної громади, координує діяльність мережі; 

2.3.6. порушує перед Саф'янівською сільською радою Ізмаїльського району Одеської 

області питання про засновування, ре організацію або ліквідацію закладів освіти;  

2.3.7. вносить пропозиції про відкриття гімназій, ліцеїв, навчально – виховних об'єднань, 

спеціалізованих шкіл, центрів дитячої та юнацької творчості, ДЮСШ тощо. 

2.3.8. закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім випадків,  

встановлених спеціальними законами);  

2.3.9. організовує фінансове та матеріально-технічне забезпечення  закладів освіти, у тому 

числі будівництва, реконструкції, ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів 

закладів освіти, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-

методичними посібниками, підручниками,  спортивним інвентарем у обсягах, які 

забезпечують надання освітніх послуг у  відповідності до встановлених державних стандартів 

освіти;  

2.3.10. забезпечує формування замовлення на придбання підручників, навчально-

методичних посібників та іншої навчально-методичноїлітератури, навчальних програм, 

бланків документів про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих йому 

закладів;  

2.3.11. забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти і у 

зворотному напрямку та фінансування визначених у цьому підпункті заходів;  

2.3.12. збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету Саф'янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області пропозиції щодо організації 

безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти;  

2.3.13. організовує закупівлю товарів, робіт, послуг для закладів освіти громади;       

2.3.14.організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та 

бухгалтерської звітності визначених законодавством;  

2.3.15. забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному 

законодавством;  

2.3.16. оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також 

перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного з закладів освіти 

Саф'янівської територіальної громади, та інші видатки у сфері освіти;  

2.3.17. організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до  роботи в 

осінньо - зимовий період;  

2.3.18. координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, 

санітарного режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні відповідної роботи; 



 2.3.19. здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів закладів 

освіти під час їхньої поточної діяльності;  

2.3.20. сприяє залученню додаткових ресурсів у сферу освіти шляхом участі закладів 

освіти в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;  

2.3.21. здійснює складення та подання державної статистичної звітності у обсягах, 

встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, аналізує та за  необхідності 

подає на розгляд відповідних органів іншу інформацію, необхідну  для реалізації 

повноважень у сфері освіти;  

2.3.22. вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у відповідних  закладах 

освіти інституційних та індивідуальних форм навчання;  

2.3.23. вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і 

здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує створення та належні умови 

функціонування мережі гуртків, творчих, спортивних та  інших секцій, сприяє розширенню 

вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх 

інтересів та запитів батьків або осіб, які їх  замінюють;  

2.3.24. продовжить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих 

дітей. Проводить олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі 

творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно – 

освітнього та загального фізичного рівня дітей.  За запитами керівників закладів освіти 

сприяє участі дітей та молоді у  Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, 

фестивалях, змаганнях, літніх  школах і таборах тощо;  

2.3.25. співпрацює з відповідним підрозділом відділу поліції, службою у справах дітей 

щодо запобігання дитячої бездоглядності та попередження правопорушень серед дітей; 

2.3.26. забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо 

функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти; 

2.3.27. організовує проведення засідань, нарад, конкурсів та інших заходів з питань, які 

належать до компетенції Управління; 

2.3.28. подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти 

в громаді, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування 

банку даних; 

2.3.29. інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в громаді (не 

рідше, ніж один раз на рік); 

2.3.30. забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує 

позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі;  

2.3.31. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної 

підготовки та цивільного захисту;  

2.3.32. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;  

2.3.33. забезпечує захист персональних даних працівників Управління; 

2.3.34. здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів 

місцевого самоврядування Саф'янівської територіальної громади та  цього Положення.  

3. Права Управління  

Управління має право:  

3.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти та розгляду  питань, що 

належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних  працівників, фахівців, 

експертів.  



3.2. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних 

підрозділів Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, 

інформацію. Документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління 

завдань.  

3.3. Скликати конференції педагогічних працівників, громади, проводити семінари, 

наради керівників навчальних закладів з питань, що належать до компетенції Управління. 

3.4. Одержувати в установленому порядку від керівників закладів освіти необхідні дані 

та документи з питань, що належать до компетенції Управління.  

3.5. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань освіти. 

3.6. Давати роз'яснення, рекомендації, вказівки, що входять до компетенції Управління.  

3.7. Самостійно вести листування з питань, що входять до компетенції Управління і не 

потребують узгодження з головою Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області. 

3.8.Представляти інтереси Управління з питань, що входять до його компетенції  в 

органах державної влади, а також на інших підприємствах, в установах, організаціях. 

3.9. Вносити до Саф'янівської сільської ради пропозиції щодо фінансування закладів   

освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету в частині забезпечення освітньої 

галузі.  

4. Керівник та працівники Управління  

4.1. Керівником Управління є його начальник. Начальник Управління є посадовою особою 

місцевого самоврядування, приймається на службу шляхом призначення Саф'янівським 

сільським головою за конкурсом або іншою процедурою, передбаченою  законодавством. 

Начальник Управління підзвітний і підконтрольний Саф'янівському сільському голові та 

заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно  з розподілом 

обов’язків).  

4.2. Начальник Управління:  

4.2.1. здійснює:  

- керівництво роботою Управління;  

- функціональний розподіл обов’язків між працівниками Управління; 

 - затверджує посадові інструкції працівників Управління;  

 - планування роботи Управління та забезпечує звітування про його роботу;  

4.2.2.вживає заходів до вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи 

Управління. 

4.2.3. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області  питань, що належать до компетенції Управління та 

розробляє проекти відповідних рішень. 

4.2.4. видає в межах своїх повноважень накази та організує контроль за їх виконанням. Накази 

нормативно – правового характеру , які зачіпають права, свободи, законні інтереси громадян 

або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у територіальному органі 

Мін’юсту.  

4.2.5. подає на затвердження Саф’янівського сільського голови проекти кошторису та 

штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати 

праці його працівників. 

4.2.6. виконує функції головного розпорядника коштів для закладів освіти , що фінансується з 

бюджету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 



4.2.7. здійснює добір кадрів. Організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних 

посад директорів закладів загальної середньої освіти , працівників інклюзивно – ресурсного 

центру.  

4.2.8. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень 

Управління. 

4.2.9. забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового 

розпорядку та виконавської дисципліни.  

4.2.10. забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо реалізації норм 

антикорупційного законодавства.  

4.2.11. готує подання Саф’янівському сільському голові щодо заохочення, просування по 

службі, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення працівників 

Управління, керівників закладів освіти, підпорядкованим Управлінню. 

4.2.12. виконує від імені Управління повноваження, передбачені цим Положенням. 

4.2.13. здійснює інші повноваження та функції, передбачені посадовою інструкцією 

начальника Управління. 

4.3. Працівники Управління, які є посадовими особами місцевого самоврядування, 

приймаються на службу шляхом призначенням Саф’янівським сільським головою за 

конкурсом або іншою процедурою, передбаченою законодавством. 

4.4. Права, посадові обов’язки, вимоги до рівня кваліфікації та досвіду роботи, 

відповідальність працівників Управління визначаються посадовими інструкціями до 

відповідних посад, затвердженими начальником Управління.   

5. Відповідальність  

5.1. Працівники Управління несуть відповідальність за неналежне здійснення покладених 

на Управління завдань та повноважень відповідно до своїх посадових інструкцій та цього 

Положення.   

6. Взаємовідносини з іншими підрозділами  

6.1. Управління може виконувати зазначені завдання і функції самостійно або разом з  

іншими структурними підрозділами Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської областіта її виконавчих органів,  а у випадках, передбачених законодавством – з 

територіальними підрозділами  органів державної виконавчої влади, державними органами, 

іншими юридичними особами, незалежно від форми власності, та фізичними особами.  

  

 

  



Додаток  2 

до  рішення Саф̓янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

від 09 грудня 2020 р. №86 

 

 

Структура   та  штатна чисельність управління  освіти  Саф̓янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

 

1. Начальник управління освіти                              1 штатна одиниця 

 

2. Заступник начальника                                           1 штатна одиниця 

 

 

Відділ загальної середньої освіти управління освіти  Саф̓янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

  

 

 

Відділ дошкільної та позашкільної освіти управління освіти  Саф̓янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

  

 

 

Бухгалтерська служба управління освіти  Саф҆янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

 

 

 

                   

 

 

                                                                                            

                   

 

№ Посада Кількість одиниць 

1. Начальник  1 

2. Головний спеціаліст 2 

    Всього 3,0 

№ Посада Кількість одиниць 

1. Начальник  1 

2. Головний спеціаліст 2 

    Всього 3,0 

№ Посада Кількість одиниць 

1. Головний бухгалтер 1 

2. Заступник головного бухгалтера 1 

3 Економіст 2 

4. Фахівець з публічних закупівель 2 

5. Бухгалтер  20 

    Всього 26,0 



Група з охорони  праці та господарського  забезпечення  закладів освіти управління 

освіти  Саф҆янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

№ Посада Кількість одиниць 

1. Начальник 1 

2. Інженер – будівельник 2 

3. Інженер – енергетик 1 

4. Інженер – програміст 1 

5. Фахівець 1 

6. Водій 2 

7. Інженер з охорони праці 1 

8. Секретар 1 

9. Прибиральник службових приміщень 1 

 Всього: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


