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ДОДАТОК 2. Перелік прямих функції органу управління освітою ТГ 

 
Виходячи з повноважень, які засновник може делегувати ОУО у сфері освіти, ОУО 
виконавчого комітету ТГ буде мати такі функції: 

Аналіз і планування 

Орган управління освітою виконавчого комітету місцевої ради ОТГ аналізує і планує: 

 розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів ОТГ відповідно до освітніх 
потреб громадян;

 Узагальнену потребу у педагогічних кадрах закладів освіти для формування 
засновником регіонального замовлення на їх підготовку. 

 

Організація і прийняття управлінських рішень 
 

У випадку делегування засновником відповідних повноважень, орган управління освітою 
виконавчого комітету місцевої ради ТГ організує і приймає рішення щодо: 

 призначення на посаду та звільнення з посади керівника комунального 
загальноосвітнього навчального закладу, якщо такі повноваження делеговані 
засновником;

 вжиття заходів у разі ліквідації в установленому законодавством порядку ЗО, 
заснованого на комунальній формі власності, щодо влаштування учнів (вихованців) 
до інших ЗО;

 проведення експертної оцінки статутів навчальних закладів для їх подальшої 
реєстрації закладом;

 створення та забезпечення роботи атестаційних комісій ІІ рівня;

 підготовки проектів рішень відповідної ради ТГ про створення, реорганізацію або 
ліквідацію навчальних закладів;

 реалізації рішень ради ТГ про встановлювання у зонах екологічного лиха та епідемій 
особливого режиму роботи закладів, який погоджується з органами державної 
санітарно- епідеміологічної служби;

 забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав 
педагогічних працівників та інших спеціалістів, які беруть участь у навчально-
виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;

 внесення пропозицій органам місцевого самоврядування щодо встановлення різних 
видів стимулювання та матеріального заохочення для забезпечення реалізації 
державної політики у сфері освіти.

 

Контроль 
 

У випадку делегування засновником відповідних повноважень, орган управління освітою 
виконавчого комітету місцевої ради ТГ здійснює контроль за: 
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• реалізацією державної політики у сфері освіти та забезпеченням якості освіти на 
відповідній території, забезпеченням доступності дошкільної, початкової та базової 
середньої освіти, позашкільної освіти; 

• фінансово-господарською діяльністю закладу освіти; 

• дотриманням установчих документів закладу освіти; 

• недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, 
кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, 
національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови 
спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних 
життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками; 

• виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 
в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу 
(цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших 
осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню 
безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання 
соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг 
(цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу 

 

Погодження 
 

У випадку делегування засновником відповідних повноважень орган управління освітою 
виконавчого комітету місцевої ради ТГ погоджує: 

• формування класів у закладі згідно з нормативами їх наповнюваності, 
встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що 
відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного 
процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу;  

• рішення ЗО про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) 
з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та 
інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами 

• погодження штатного розпису та кошторису закладів освіти (відповідно до 
повноважень передбачених п.2 ст. 25) 

Зовнішня комунікація 
• ОУО, у випадку делегування йому відповідних повноважень та якщо заклад освіти не 

може самостійно оприлюднити офіційну звітність про всі отримані та використані 
кошти, оприлюднює таку інформацію на своєму сайті (сайті засновника) 

 


