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Ще Положення е новою редакцiею Положення про ВI /Щ.ЩIл освIти викондвчого
коЙiтвту соФI iвськЪi сЕлиIцноi pliД4 соФI iвського рАйону

ДНIПРОПЕТРОВСЬКОi ОБJIАСТI  .

Попередпя редакцiя Положення, затверджена рiшенням СофiiЪськоi селищноi ради

вiд l1.08.2017 м127 425N| |  та зареестована держllвним реестатором Галендою 0.I .

реестрацiйний запис 17.08.2017 м 12171020000000662, втрачае чиннiсть з моменту

державноi реестрацii цього Положення.

1. зАгАльнI  полойння
1.1.вIддIл освIти виконАвчого KOMITETУ соФI iвськоi сЕлищноi

РАДИ Со'ыiВсЬкого рАЙону днIпропЕтровськоi оБJIАстI  (далi _ вiддiл

освiти) е виконавчим органом Софiiвськоi селищноi ради i явrrяеться структурним

пiдроздiлом Виконавчого KoMiTeTy Софiiвськоi селипшоi рали. Вiлдiл освiти створений

вiдповiднО до рiшення СофiЬськоi селищноi рачи вiл 11.08.2017 J'iЪ 127425[VI I  кПро

створення виконЕlвчого органу кВiддiл освiти Виконавчого KoMiTeTy Софiiвськоi селищноi

ради).
1.2. Засновником вiддirry освiти е СофiiЪська селищна рада (да.lli  Засновник),

Кол С.ЩРПОУ  04ЗЗ9669
Мiсцезнаходження: УкраrЪа, 53100, вулиця Шкiльна, будинок J,ф 19, селище мiського

типу СофiiЪка Софiiвського району !нiпропе,гровськоi областi.

1.3. Повне найменравня } краiнською мовою: ВIДДIл освIти викондвчого
комIтЕЫ соФI iвЬькоi 

" 'свлищноi рАди соФI iвського рАйону

днIпропЕтровськоi оБлАстI .
1.4.Вiддiл освiти пiдпорядкований, пiдзвiтний i пiдконтро.тrьний селищнiй радi, а з

питань освiти пiдконтрольний вiдповiдним органiм виконавчоi влади.

1.5.Вiдцiл освiти у своiй дiяльностi керуеться: Констиryцiею Украiни, законtl} .rи

УкраiнИ кПро ocBiTy> , < Про зага,тьну середню ocBiTy> , кПро дошкiльну ocBiTy> , кПро

позашкiльнУ ocBiTy> , пiдзаконнимИ акта .rи З питань дошкЬноi, загальноi середньоТ,

позашкiльноi освiти, Указами i розпорядженняuи Президента Украiъи, постановttJt{ и Та

розпорядженнями Кабiнеry MiHicTpiB Украihи, ЕаказаN{ и та iншими нормативно

правовими Докр{ онтzl] \ { и MiHicTepcTBa освiти i науки Украihи, НаКаЗаI \ ,lи .Щепартаменту

освiти i науки ,Щнiпропетровськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, рiшеннями селищноi

рали i виконавчого KoMiTeTy. розпорrцlженнями селищного голови, а також цим

положенням.
1.6.ВiддiЛ освiти с юридичною особою, може мати самостiйний балаrс, рахунки у

вiддiленнях ,Щержавноi казначейськоi служби Украiни, печатку iз зображенням

,ЩержазногО Герба УкраiнИ i cBoiM вайменувtшlням та iншi атрибlти, необхiднi юридичнiй

особi.
l .7.Мiсцезнаходження вiддiлу освiти: Украiнц 53100, .Щнiпропетровська область.

СофЬський район, смт Софiiвка, вулиця Шкiльна бупинок Nч 1.

1.8.Вiддiл освiти здiйспюс свою дiяльнiсть на адмiнiстративнiй територii Софiiвськоi

селищноi ради.
1.9. Вiддiл освiти створений та заре€стований у порядку. що реryлюс дiяльнiсть

неприбугкових оргшriзацiй, i е пеприбугковим.

2.мЕтл BIд{ UIУ освIти
Метою вiддiлу освiти е створенЕя yI \ { oB дJlя розвитку особистостi i творчоi

самореалiзацii ко)лOlого громадяЕина через систему багатопрофiльноi, рiзнорiвневоi
дошкiльноi, загальноi середньоi та позашкiльноi освiти, забезпечення достl,пностi.
безоплатностi та обов'язковостi освiти для Bcix, хто iI  потребуе, формування якiсного

iнформщiйноосвiтнього простору, надання населенню якiсних послуг в сферi освiти

шляхом виконання вiдповiдних державних i мiсцевих програJ\ { , через мережу комунальних



пiдприемств,
громади.

установ i закладiв для задоволення потреб та iHTepeciB територiа,rьноi

З.ОСНОВНI  ЗАВДАННЯ ВI /ЦIЛУ ОСВIТИ

для досягнепня мети вiддiл освiти вирiшуе наступнi завданЕя:
j .l. реалiзацiя державноi полiтики в гаlгузi освiти i (з урахуваяняr,r особливостей

соцiальнокул ьтурного серелови ща територii').

з.Z. днЬiз 
"r* у 

o""ir", прогнозуванЕя розвитку загальноi середньоi, дошкiльноi та

позашкiльноi освiти. покращенн" мережi закладiв освiти та установ згiдно з освiтнiми

потребами населення СофiiЪськоi селищноi громалri

3.3. СтвореннЯ рiвних та доступних } мов дJIя здобуггя громадян{ lldи дошкlльноl,

повноi загальноi середньоi та позашкiльноi освiти,

3.4.СприянпЯ рЪ.uпr* у СаI \ { овРЯДуваНЕя у закJIадах загальноi середньоi, дошкiльноi та

позаrrкirrьноi освiти.
3.5. Сприяння проведеI lню експериментальноi та iнновацiйноi дiяльностi у ocBiTHboMy

процесi закладiв освiти.' 
3.6.ЗабезпеЧенrrя соцiального зiжисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав

уlасникiв освiтнього процесу.

З.7 . Сприяння ор.Йi.чцii о.доровлення, вйпочинку i дозвiлля дiтей шкiльного BiKy,

3.8,Здiйснення мiясrародного спiвробiтництва,

з.9.здiйснення iншиi повцоважеяь, покJIадених на вiддiл ОСВiТИ, ВiДПОВiДНО ДО

чинного законодавства.

3.10. При здiйсненFi повноважень вiддiл освiти зобов'язаний:

3. l 0. 1 .jабезпечити дотимання копстит} тtiйних прав та свобод людини i громадянина,

якi закрiпленi в КопститlтI ii та законодавствi Украiни,

з. i0.2.забезпечити виконанI tя вимоГ дiючого закоЕодilвства Украiни щодо

конфiденцiйностi iнформачii вiдносно особи.

3.10.3.Не допускати в своiй дiяльностi порушеI rЕя вимог антикорупцlиного

законодzlвства.

4. ocHoBHI  Функшi вrruцлу освIти
ВiдповiдноДопокJIаденихнаньогозавдаяьвiддiлосвiтиреалiзУенастУпнiфУнкчii:
4.1. Плануе та забезпечуе розвиток мережi закладiв дошкiльноi, початковоi та базовоi

середньоi освiти, позашкiльноi освiти.' 
4.1 .1 .забезпечуе дiяльцiсть закладiв загальноi середньоi, дошкiльноi та позаlпкiльнот

освiти та iнших установ освiти.
4.1.2. Визначае потребу закладiв освiти ycix типiв та подае пропозицii до Софiiвськоi

селищно'i ради щодо удо"по""r,"" iх мережi вiдповйно до соцiальноекономiчних i

культур"оос* iтнiх потреб за наявпостi необхiдноi матерiальнотехнiчноi, науково

методичноi бази, педагогiчнпх кадriв тощо.

4.1 .3.Забезпечуе оп"раr""оrrй контроJIь за збереженням iсн} точоi мережi закладiв

загальноi середньоi, дошкiльноi та позашкiльноi освiти; сприяе ix навчально

методичному, фiнансовому i матерiа,чьнотехнiчному забезпеченню,

4.1.4. ВивчаС потребУ ,u ."о"rr" пропозицii до Софiiвськоi селищвоi ради про

утворення закладiв освiти 1класiв У дiючих закJIадах освiти) шrя дiтей, якi потребують

соцiальноi допомоги та реабiлiтачii, оргшriзачiю ix навчання (в тому числi, й

iндивiдуального) та виховйня у закJIадilх зага;rьноi середньоi, дошкiльноi, позашкiльноj

освiти та спецiальних закладах освiти.

4.1.5. Вивчас потребу та вцосить пропозицii до Софiiвськоi селищноi ради щодо

утворення та фlrrкчiонування вечiрнiх (змiпних) шкiл, класiв, груп з очЕою, заочною та

дистаяцiПноЮ формаN{ И навчzu{ ня при закJIадах зага;rьноi середньоi освiти, створення ),ъ,lов

для складання державноi пiдсупtковоi атестацii екстерЕом.

4.2.Органiзацiя нормативноправового забезпечення:



4.2.1.Забезпечу€, в межаl( визначеЕш( законодllвством, дотимання прав членiв
територiа,rьноi громади в сферi освiти rпляхом виконання вiдповiдних держЕшних i
мiсцевих ocBiTнix програм, надaшЕя населенню якiсних послуг через мережу ком)лальних
ycTaltoB та закJIадiв освiти.

4.2.2. Контролюе виконання констtтгудiйнrх вимог щодо обов'язковостi здобуггя
дiтьми i пiдлiткап.rи повноi зага.пъноi середI rьоi освiти.

4.2.3. Забезпечуе в межах cBoik повноважень виконtшIня Конституuii Украiни щодо
функцiонування украiЪськоi мови як державноi в закладах освiти.

4.2.4. Спр* тяе задоволепню ocвiпrix запитiв hредставникiв нацiональI tих меншиЕ;
надас можливiсть навчатись рiд]ою мовою чи вивчати рiлну мову в закладах освiти.

4.2.5,Погоджус статуги закJIадiв освiти комунальноТ власностi Софiiвськоi селищноi

ради.
4.2.6 Здiйснюе монiторинг забезпечення прзоростi та iнформацiйноi вiдкритостi

закладiв освiти.
4.3.Органiзацiя нtвчtlльнометодичного забезпеченЕя:
4.З.l.Сприяе навчмьнометоди.пrому забезпеченню зrrкJlадiв i установ освiти.
4.3.2.Погоджус робочi навчальнi плани дошкiльних, закла,дiв загzrльноi середньоi та

позашкiлъноi освiти та установ освiти.
4.3.3.Органiзуе ЕавчанЕя обдарованих дiтей; проводить в устаI tовленому порядку

конкурси, олiмпiади та iнmi змагшrЕя серед гшiв.
4.3.4.ФОРМуС заI ttовлення на видаяня пiд)гIникiв. навчальнометоди.+ lих посiбникiв

та iншоi нztвчаIльнометодичноi лiтератури. нzлвчальних програм. документiв про ocBiTy.
4.3.5.Видае iнформацiйвометодичнi бюлетевi, iншу лруковану продкцiю з питань

ocBiTHboi дiяльностi.
4.4.Органiзацiя фiнансового забезпеченЕя:
4.4. 1 .Сприяе фiпансовому забезпеченню iснуючоi мережi навчальних закладiв.
4,4.2.Вносить пропозицii щодо обсягiв бюджетного фiншсування пiдвiдом.лtх

закладiв та установ освiти.
4.4.З.Контролюс створення та аналiзус використtlння у зa Фадах загальноi середньоi

освiти фонду загаJIьного обов'язкового навчання, який формусться за рахунок коштiв
бюджету СофiiЪськоi селищноТ ради, а також залупrення коштiв пiдлрисмств. установ.
органiзацiЙ та з iнших джерел, для задоволення матерiаllьнопоб} .тових потреб )"rHiB
(виховаrцiв).

4.5.Органiзацiя MaTepia; lbrroTexнi.filoгo забезпечення:
4.5.1.Сприяе MaтepiaJlbнoTexHi.rrroMy забезпеченню закла,дiв освiти; введенню в дiю ix

нових примiщень, комплекц/вilнню мебJIями, вiдповИним обладнаI iням, н€вч€lльно
методичними посiбниками, пiдруrниками тощо.

4.5.2.Органiзуе пiдготовку закладiв освiти до нового навчllJIьного року, зокрема, до
роботи в осiнньозимовий перiод. проведення поточного та капiтального ремонту
примiщень.

4.5.3.Здiйснюе конц)оль за дотриманням правил технiки безпеки, протипожежноi
безпеки i санiтарного режиму в закJIадах освiти та надання прtlктичноi допомOги у
проведеннi вiдповiдпоi роботи.

4.6.Оргшriзацiя дiяльпостi учасникiв освiтнього процесу:
4.6.1 Надае допомогу орг { аN,r опiки i пiк;r} ъання у вJIаштуваннi дiтейсирiт i дiтей,

позбавлениХ батькiвськогО пiклуваrня, до iптернатних закладiв i в ciM'i пiд опiку
(пiклуъання), на усиI lовленнЯ, в дитячi булинкУ сiмейногО т} tпу;  вживас заходiв до захисту
особистих i майнових прав дапоi категорii дiтей.

4.6.2.Слрияе запобiганнЮ бездоглядпостi та прaвопорушень серед неповнолiтнiх у
закладах освiти.

4.6.3.Сприяе дiятьностi дитяlIиХ та молодiжниХ органiзацiй, творчих об'еднань,
товариств.



4.6.4.Коорлинус робоry, пов'язану iз здiйсненням у зtlкJIадах освiти професiйноi

орiентацii учнiв.
4.6.5.Вносить пропозицii щодо орпшiзацii безоплатного медичного обслуговування

дiтей та } .rHiB у закладах освiти, здiйсненяя оздоровчих заходiв.

4.6,6.ЗабезпечУе спiльнО з закладаJtrи охорони здоров'я, ОРГаI I tlI \ ,tи охорони здоров'я

щорiчно безоплатний медичний огляд rrнiB (вихованчiв), монiторинг i корекцiю стану

здоров'я, проведеЕня лiкува;rьнопрофiлакти.ших заходiв у закJIадах освiти; контроль за

дотриманням саliтарного зzlконодzlвства у закладах освiти.

4.6.7.Сприяе наданЕЮ педагогiчним працiвЕикам державних гарантiй, передбачених

законодавством, вживае заходiв д;rя соцiа.пьного захисту уrасникiв освiтнього процесу.

4,6.8. КоорлинУе робоry щодо пiдвищенrrя квалiфiкацii педагогi* rих працiвникiв.

4.6.9.Органiзуе проведення атестацii педагогiчних i керiвних кадрiв закладiв освiти

вiдповiдно до Типового положення про атестачiю педагогiчних працiвникiв Украiни.

затвердженого MiHicTepcTBoM освiти i науки Украtни.

4.6.1 0.розглядае та вносить в установленому порядку пропозицll щодо заохочення та

нагородження працiвникiв освiти.
4.7. Iнша дiяльнiсть вiддilry освiти
4.7.1.Подае в установленому порядку статистичну звiтнiсть про стан i розвиток освiти,

органiзуе з цiсю метою збиранЕя та опрацювапня iнформацii i формування банку даних,

4.7.2.Iнформуе населення про cTElH i перспективу розвитку освiти (не рiдше, нiж один

раз на piK).

4.7.3.Взаемодiе з органаN.rи громадського самоврядуванЕя.

4.7.4.Забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидii корупцii.

4.7.5.Опрацьовуе зlшити i звернення депугатiв бульякого рiвня з питань освiти,

4.7.6.Забезпечуе доступ до публiчноi iнформшlii, розпорядником якоТ с.

47 7 Забезпечу€ захист персовальних даних.
4.7.8.Забезпечуе розгляд звернень громадян у межах cBoel компетенцll, враховус

позитивнi пропозицiI , вживас заходiв до усуненЕя недолiкiв у роботi.

5. прдвл вIмrлу освIти
Вiддiл освiти мае прaво:

5.1. За,rуrати до розроблення мiсцевоi прогрtми розвитку освiти та розгляду питань,

що нмежать до його компетенцii, педагогiчних, науковопедагогiчних працiвникiв i

спецiа",riстiв.

5.2.Вносить пропозицii засЕовЕику щодо заснуваJI I rя, реоргФriзацii та лiквiдацii

закладiв i установ освiти .

5.3.Скликати конференцii педагогiчних працiвникiв, провод,lти семiнари, наради

керiвникiв закладiв освiти та установ освiти з питань. що належать до його компетенцii.

5.4.Вносити на розгляд СофiiЪськоi селищноi ради пропозицii щодо фiнансування
закладiв освiти та установ освiти, брати безпосередню yracтb у формуваннi бюджету

ocBiTHboi галузi .

5.5.Зупиняти (скасовувати) у межах cBoei компетенцii дiю наказiв керiвникiв закладiв

освiти, якщо вони суперечать закоЕодазству або виданi з перевищенням повноважень, в

порядку законодавства Украiни.
5.6.Укладати в устitЕовлеЕому порядку угоди про спiвробiтництво, налtгоджувати

прямi зв'язки з закJIадаN,Iи освiти, науковими установами системи освiти зарубiжних KpaiH.

мiжнародними оргаяiзацiями, фондами тощо вiдповiдно до чинного законодавства

УкраiЪи.
б.кЕрIвництво тл структурА вrruцлу освIти

6.1.Вiддiл освiти очолюе начальник, який призначасться на посаду i звiльняеться з

посади за розпоряджеЕЕям селищного голови на конкурснiй ocHoBi.
6.2.Нача.пьником вiддiлу освiти може б} ти громадянин Украiни, який мае вищу

педагогiчну ocBiTy за освiтньоквалiфiкацiйним piBHeM магiстра або спецiа"тiста, стаж



керiвникiв закJIадiв та устiшов освiти.

6.3.7,Вносить пропозицii щодо
працiвникiв вiддiлу.

6.3.8. Вносить пропозицii щодо

KepiBHoi роботи в з:rкJIадiж освiти не менш як 5 poKiB, стаж державноi служби або служби

" 
opaun*  мiсцевого СЧlI \ .tОВРЯДУВаfiЕя Ее меЕше 3 poKiB, володiти державною мовою,

6.3.Начальник Bi ц/ tiлу освiти:

6.3. l .здiйснюе керiвництво дiя.lьнiстю вiддiry, забезпечуе виконанЕя покладених на

вiддiл завдань, визначае посадовi обов'язки i ступiнь вiдповiдальностi прачiвникiв вiллiлу

освiти.
6.3.2.Затверлжус посадовi iнструкчii прачiвникiв вiддiлу освiти,

6.3.3.Плануе роботу вiмiлу освiти i аналiзуе стан if виконання,

6.3.4.Видае у межах компетенцii вilцi.тrу освiтй накази, органiзовуе i контролюе ix

виконання.
6.3.5,Призначае Еа посаду i звiльпяе з посади працiвникiв зiмйу вiдповiдно до

чинного законодавства.
6.3.6.Подае пропозицii щодо заохочеЕI Iя та накладенЕя дисциплlнарних стягнень на

грапичноi чисельяостi та фонлу оплати працi

формуваrrня uIтатних розписiв закладiв i установ

освlти.
6.3.9.Розглядае кJIопотання та вЕосить пропозицii до вiдповiдних органiв про

нагородженнЯ кращиХ працiвникiв освiти дерхавними нzгорода} ,{ и, в тому числi i

.rр"a"д""r""* r"и вiдзнаками, та про присво€япя iM почесних звань УкраiЕи,

6.3. l0. Мае право цiдпису на фiнансових докуI \ { ентах.

6.3.1l. Вiддiл освiти е головI tим розпорядником копrгiв закладiв освiти, якi належать

до комунальноi власностi СофiiЪськоi селищI Iоi ради.
6.3. 12. Сприяе розвитку мiжнародних зв'язкiв iз питань освiти, виховання,

6.з. l з. Heie персональну вiдповiдальнiсть за виконання cBoii посадових обов'язкiв

6,З.l4. Предсiавляе бЬЗ доруrешIя вiддiл освiти у вiдносинах з фiзичними i

юридичними особами.
6.3.15. Укладае в межах повноважень вiддiлу освiти договори, контракти, rншr угоди,

6,J. l б. Веде особистий прийом громадян.

6.3.17. Забезпечу€ розгляд звернень громадян у межах cBoci компетенцii, враховуе

позитивнi пропозицii, вживае заходiв щодо усунення недолiкiв у роботi,
6.З.18. Ъдiйснюе iншi повновФкення, покладенi на нього вiдповiдно до чинного

законодавства УкраiЪи.
6.4.посадовi обов'язки начальника та працiвникiв вiддiлу освiти регулюються

посадовими iнструкчiями. Посадова iнструкцiя нач{ lльника вiддiлу освiти затверджусться

селищним головою вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

6.5.При вiддiлi освiти можуть створюватися KoMicii з числа r{ асникiв освiтнього

процесу. представн и Ki в громадськостi. 
6.6.Бухга.лтерський облiк, органiзацiя фiншrсового забезпечення закладiв освiти i

ycтilнoB здiйснюеться фiнансовоекономiчною службою вiдлiлу освiти, яка дiе вiдповiдно

до положення про Hei, затвердженого начальником вiддiлу освiти.

6.7. l !ентралiзОване господарСьке обсrryговрання вiддiлу освiти та закладiв освiти

здiйснюсться господарською сл} rкбою.

6.8.,Щля органiзацii методиц{ оi роботи при вiддiлi освiти мож} .ть створюватися

методична служба методична рада зага:tьноi середньоi. дошкiльноi та позашкiльнот

освiти, якi дiють вiдповiдно до положень, затверджених начальником вiддiлу освiти.

6.9. fuя реа; liзацii якiсного iнформацiйного забезпечення cBoei дiяльностi та роботи
пiдпорядкованих йому закладiв освiти вiддiл освiти мае свiй власний офiшiйний вебсайт,

положення про який затверджуеться начaшьником вiддiлу освiти.

I
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7. взА€модя вrллIлу освIти
Вiддiл освiти взаемодiе . ,rr* o"* * nr,l KoMiTeToM СофiЪськоi 1злищlоj гал1,

.щепарта"ментом освiти i науки ,щнiпропетровськоi обласноi державно1 адмlнlстрацп,

пiдrrр".""r"чrи, устапов{ l} ,tи, органiзаuiями, об'едншrнями громадяЕ, одержуе вlд яих в

установленомУ порядку rнформаuiю, док} ,{ енти, статистичнi данi та iншi матерiали,

необхiднi для виконанЕя покJIадеЕих Еа цього з,lвд,шь,

8. ФIНАНСУВАННЯ ДЯЛЬНОСТI  ВIДДIЛУ

8.1 .Вiддiл освiти фiншrсуеться за рахунок селищного бюджету та с rlеприб)тковим,

8.2.Структуру, .р* "rrrу .r"""п,нй,ц фонл оплати працi працiвникiв вiддiлу освiти та

видатки ца його утримаrrня затверджуе селищна рада за пропозицiею селищного голови у

межах видiлених асигнувань.

8.З. .Щжерелами фiнансуванпя вiддi.тry освiти е:

кошти селищного бюджету у розмiрi, передбаченому ЕормативаJr{ и фiнансування;

iншi надходження, не забороненi законодавством,

8,4.отриманi доход,r або ix частини забороняеться розподiляrи с_еред працlвникlв

вiддiлу освiти, членiв оргаrriв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб,
'Пр" 

надходженнi фiнансувшrня з iвrrmx дхерел, що пе заборон""i ,* :1ч"i: : "_:У]

кошти використовуються викJIюtшо на забезпечення угримtlння i дlяльностl вlддlлу

освiти.
8.5.майно, яке може знаходитись па бшшrсi вiддirгу освiти, е комуЕальною власнlстю

селищноi ради та перебl,вае в оперативЕому управлiннi вiддйу освiти,

9. РЕОРГАНIЗАЦIЯ АБО ЛrКВЦАIЦЯ ВIДДIЛУ ОСВIТИ _

9.1 .Лiквiдадiя 
"а 

реор.анiзацiя вiддirrу освiти здiйснюеться за рiшенням Софiiвськоi

селищноi ради або сулу вiдповйно до ,д,lнного законодавства Укра'tни,

9.2.Припиненнядйльностiзiл'цirryосвiтиздiйснюетьсялiквiдацiйноюкомiсiсю,яка

"ruoptoaro"" 
Засновником. ,Що складу KoMicii з припинення входять представники

заснъвника та вiддiлу освiти. Порядок i строки приrrинеяня, а також строки для заяви

претензiй кредиторiв визначшоться Засновником.

9,3.I з моменту призначенЕя KoMicii з припиненЕя до

щодо управлiння вiддiлом освiти. Комiсiя з припивоЕЕя

вiддiлу освiти i подае його Засновнику на затвердженЕя,

Кредитори та iншi юриди,пri особи, якi перебlъають

вiддiлом освiти, що припиня€ться, повiдомляються про

визначенi чинним законодавством УкраiЪи.

9.4. При реорганiзацii i лiквiдацii вiддiлу освiти, працiвникам, якi звiльняються,

l.upurryar""i дод"р* ч"п' ix прав та iHTepeciB згiдно iз законодавством Украiни про

працю.
9.5. Вiддiл освiти вважаеться лiквiдоваяим або реорганiзовitним з моменту внесення

вiдповiдного зilпису до единого держtlвного реестру.
9.6. У разi припинення вiддiтry освiiи активи передаються однiй або кiльком

неприбlтковиМ органiзацi.шrц, або зараховуюТься до доходу мiсцевого бюджету,

10. змIни тА доповнЕнI lя до положЕння
l0.1.Змiни та доповненI lя до цього Положенrrя оформляються шляхом викJIаденЕя

Положення в новiй редакчii. Рiшення про вЕесешIя змiп до цього Положення приймаеться

засновником.
10.2.Положення в новiй редакцii пабувас юридичноi сили пiсля держазноi реестрачii.

Hei переходять повноваженяя

скJIадае вiдповiдний балыrс

у договiрних вiдносинах iз

його припинення в строки,
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