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1. Загальні положення

1.1. Відділ освіти Острозької районної державної адміністрації (далі -  
відділ освіт) є відокремленим структурним підрозділом Острозької районної 
державної адміністрації, який утворюється головою районної державної 
адміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові районної державної 
адміністрації, управлінню освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації.

1.2. Відділ освіти є правонаступником управління освіти, молоді та спорту 
Острозької районної державної адміністрації в частині переданих відділу 
повноважень та утворений в результаті поділу управління освіти, молоді та 
спорту Острозької районної державної адміністрації.

1.3. Відділ освіти Острозької районної державної адміністрації у своїй 
діяльності керується Конституцією України, законами України, актами 
Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими 
нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, управління 
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, розпорядженнями 
голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями Острозької 
районної ради, а також цим Положенням.

1.4. У межах своїх повноважень відділ освіти Острозької районної 
державної адміністрації організовує виконання Конституції і законів України, 
актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів 
Міністерства освіти і науки України, розпоряджень голови обласної державної 
адміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів 
управління освіти і науки обласної державної адміністрації та інших 
"законодавчих актів у сфері освіти, здійснює контроль за їх реалізацією.

2. Основні завдання відділу освіти

2.1. Участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики 
у сфері освіти, наукової, інноваційної діяльності.

2.2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно 
розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

2.3. Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та 
удосконалення мережі навчальних закладів.

2.4. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав 
громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного 
віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти.

2.5. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої 
освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і 
можливостей.

2.6. Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) 
потенціалу, з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, 
екологічних, демографічних та інших особливостей району.



2.7. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань 
хвіти  і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності 
державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, 
загальної середньої освіти.

2.8. Координація діяльності навчальних закладів, організація роботи з їх
- срмативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково- 
V столичного забезпечення.

2.9. Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і 
-егебувають у безпосередньому підпорядкуванні.

2.10. Здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої, 
і  мпкільної та позашкільної освіти, розташованих на території району, 
: тилю днення результатів атестації.

2.11. Забезпечення моніторингу у сфері освіти та інноваційної діяльності в 
г- --:оні, захисту інтелектуальної власності.

2.12. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі 
мереженням і захистом національних інтересів.

2.13. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм 
- : зашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування 
тгограм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток 
особистості.

2.14. Виявлення та підтримка обдарованих дітей, талановитої молоді, 
ти сн ен н я  навчально - методичного керівництва із зазначених питань.

2.15. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей дошкільного віку 
та учнівської МОЛОДІ.

2.16. Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- 
г - гномічного та культурного розвитку району.

3. Повноваження та функції відділу освіти

Відділ освіти Острозької райдержадміністрації відповідно до покладених на 
.-:ього завдань:

3.1. Здійснює керівництво ’і контролює діяльність дошкільних, 
загальноосвітніх та позашкільних закладів та установ освіти району.

3.2. Аналізує стан освіти та інноваційної діяльності, забезпечення захисту 
ггав інтелектуальної власності дітей, молоді в районі, розробляє районні 
програми розвитку освіти, інноваційної діяльності, організує і контролює 
ї а - онання цих програм.

3.3. Бере участь у прогнозуванні потреб району у фахівцях різних 
ггофесій та спеціальностей для системи освіти, інноваційної діяльності та 
-телектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх

підготовку.
3.4. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів в районі, утворенню в 

уежах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому 
порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення 
осзітніх округів тощо.
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3.5. Організує роботу з проведення державної атестаційної експертизи 
Цвчальних закладів, розміщених на території району, їх державного 
н - -актування за планами (графіками).

3.6. Вносить на розгляд Острозькій райдержадміністрації, Острозькій 
ршіонній раді, управлінню освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів 
шл~овідно до форми власності навчального закладу.

0 3.7. Проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів 
казчальних закладів, облік, складання звітів з цих питань у межах своєї 
к гмпетенції.

3.8. Вживає заходи із забезпечення навчальними закладами належного 
рп ея  дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх 
кьеяально-методичне, інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню 
юйпіфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.

3.9. Бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії 
к гетрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні 
ссгзінів місцевого самоврядування району.

3.10. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства 
ю  всебічного розвитку та функціонування української мови як державної,

створює належні умови для розвитку національної освіти , впровадження в 
пзгахтику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної 
•г *ьтури, національних традицій українського народу.

3.11. Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки 
України освітні плани та програми та інші педагогічні розробки, визначає 
г : : пальний компонент у змісті освіти, затверджує навчальні плани 
загальноосвітніх навчальних закладів.

3.12. Впроваджує в практику рекомендовані МОН України нові освітні 
г гс  грами та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті
С С З їТ М .

3.13. Вносить на розгляд управління освіти і науки Рівненської обласної 
легжавної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних

ізчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, 
~ * і  ігогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу 
: •: -ериментальних.

3.14. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки 
і з гності та документи про освіту.

3.15. Організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів 
: 2-тьноосвітніх навчальних закладів.

3.16. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно
го льтурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що

лровані у порядку, визначеному законодавством.
3.17. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток 

:с гігованих дітей, вносить пропозиції до органу державної виконавчої влади про 
їх «зтеріальну підтримку, організовує" проведення таких заходів, як олімпіади, 
змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості,
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ІВЕ теренції, форуми, інш их заходів, спрямованих на підвищення культурно- 
«С- “НЬОГО рівня дітей і молоді.

3.18. Співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та 
ільної служби у запобіганні дитячої бездоглядності та попередженні 
;ння правопорушень серед неповнолітніх.
3.19. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного 

і •: нажу в системі освіти.
3.20. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних 
зувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та 
ільний захист учасників навчально-виховного процесу.
3.21. Контролює використання капітальних вкладень і сприяє 

зальному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти
V- : вннцтва навчальних закладів.

3.22. Розглядає питання та вносить державним органам та установам в 
І . - і -:?зленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти 
ігт-явни м и  нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального

рулювання їх праці.
3.23. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його 

гнції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх

5.24. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про 
-—е- розвиток освіти, інноваційної діяльності, що належать до його компетенції.

3.25. Бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній
- : - торії виставково-ярмаркових заходів.

3.26. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та 
пшаснних програм поліпшення становища освіти, забезпечує їх виконання.

3.27. Розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації 
пг*: позиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення 
ж * : «ання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення стану

3.28. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з 
що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку

в  т-: з "ляд районної державної адміністрації.
3.29. Сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), 

т то 'лених дитячими та іншими громадськими організаціями.
3.30. Здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за 

с гсоною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням 
Сез теч них умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу,

*є заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та 
ііжному середовищі, проведенням інформаційно-просвітницької роботи 

^  тготидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді. 
31. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань 

проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші
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3.32. Проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та 
пагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби

«псової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить в 
? . -іновленому порядку рекламну та видавничу діяльність.

3.33. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, 
■сзнщ ення рівня правової обізнаності батьків і дітей.

0 3.34. Вносить пропозиції до проекту районного бюджету.
3.35. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних 

•сипів.
3.36. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної 

_і . ністрації, у визначених законом випадках -  проекти нормативно-правових 
ш—.5 з питань реалізації галузевих повноважень, та подає їх на державну 
 ̂ ; -рацію у встановленому порядку.

3.37. Бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно - 
пгазових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

3.38. Бере участь у межах компетенції у розробленні проектів 
:• -уряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно- 
77 130вих актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

3.39. Бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для 
Ь  гоз гляду на сесії районної ради.

3.40. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 
ш осе маці йні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної 
мвшгістрації.

3.41. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
3.42. Розробляє (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів,

: гоандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх
вмеоважень.

3.43. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та 
: :  ~ ~ітів відповідних місцевих рад.

3.44. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
3.45. Інформує населення про стан здійснення визначених законом 

7*:-ь:-:озажень.
3.46. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну 

лю ом огу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів 
■ н : вавчої влади.

3.47. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого 
самоврядування.

3.48. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань 
Ір о д е т ц ій н о ї підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог 
зея : - :  давства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.49. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та
ш  х : оистання архівних документів.

3.50. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики 
с~зсевно захисту інформації з обмеженим доступом.
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3.51. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних
— • дових спорів (конфліктів).

3.52. Забезпечує захист персональних даних.
3.53. Здійснює керівництво роботою навчальних закладів та структурних 

лзозділів, що належать до сфери управління.
3.54. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми 

і  начальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного
і ху, ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання
і мог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних
закладах.

3.55. Організовує роботу курсів за вибором та факультативних курсів 
зтограм навчально-виховної роботи у закладах освіти з уразуванням місцевих 
тадицій , звичаїв, надбань національної культури, проводить їх апробацію та 
зпровадження.

3.56. Бере участь в роботі та реалізації варіативної складової змісту
-гальної середньої освіти.

3.57. Сприяє створенню різних типів закладів освіти, впровадженню
ізторських, альтернативних програм навчання, виховання і розвитку.

3.58. Організовує виявлення, виховання та навчання дітей, які мають вади у 
:  ізіічному та розумовому розвитку, надає допомогу дітям з вадами мови шляхом
оганізації роботи логопедичних пунктів при загальноосвітніх школах, дитячих

юшкільних закладах.
3.59. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок

'юджету та залучених коштів.
3.60. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного 

гослуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих
заходів.

3.61. Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально- 
технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів, вносить 
-ропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.62. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах
професійної орієнтації учнів.

3.63. Забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки,
протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання 
практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.64. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального 
року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та
капітального ремонту приміщень.

3.65. Забезпечує оперативний контроль існуючої мережі загальноосвітніх
навчальних закладів комплектуванням, меблями, обладнанням, навчально-
методичними посібниками, підручниками.

3.66. Контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду
загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів бюджету, 
а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, 
для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.
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3.67. Контролює дотримання навчальними закладами державних вимог 
лодо змісту, рівня і обсягу послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.68. Взаємодіє з органами громадського самоврядування, проводить 
г:<спертну оцінку статутів, положень навчальних закладів комунальної власності 
та структурних підрозділів, їх підготовку для реєстрації в установленому
законодавством порядку.

3.69. Контролює роботу комунальної установи «Централізована бухгалтерія
шмунальних закладів освіти» з галузевих питань.

3.70. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

4. Права відділу освіти

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших 
лруктурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих 
іитань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної 
адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх 
керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

4.3. Вносити на розгляд голови районної державної адміністрації 
тропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації \ 
відповідній галузі.

4.4. Вносити до відділу освіти і науки рівненської обласної державної 
адміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту осві ги, 
організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного
забезпечення навчальних закладів.

4.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними оазами 
органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами 
спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.6. Організовувати випуск- видань інформаційного та науково-
методичного характеру.

4.7. Скликати в установленому порядку колегії, наради, проводити
семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції. ^

4.8. За дорученням голови районної державної адміністрації утворювати 
координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного 
супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з 
укладенням договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для 
надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку 
освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району.

4.9. Представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових 
органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

4.10. Вносити пропозиції щодо фінансування освітніх закладів та структур,
підпорядкованих відділу освіти.
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5. Взаємодія з іншими органами влади

5.1. Відділ освіти Острозької райдержадміністрації у процесі виконання 
покладених на нього завдань в установленому законодавством порядку та у межах 
повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної 
державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також 
підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для 
провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності 
одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання 
покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Організаційно-розпорядча діяльність

6.1. Відділ освіти Острозької райдержадміністрації очолює начальник, 
який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної 
адміністрації згідно із законодавством про державну службу в установленому 
законодавством порядку.

6.2. Особа, яка призначається на посаду начальника відділу, повинна мати 
повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та 
стаж керівної роботи не менш як 5 років.

6.3. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції 
відділу освіти створюється колегія у складі начальника (голова колегії), головних 
спеціалістів відділу освіти, працівників районного методичного кабінету, 
керівників навчальних закладів,

6.4. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 
управління Острозької районної державної адміністрації, а також науковці, 
працівники Острозької районної ради.

6.5. Склад колегії затверджується розпорядженням голови Острозької 
районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

6.6. Засідання колегії скликається і проводиться начальником управління, 
як правило, два рази в семестр. В міру необхідності можуть скликатися 
позачергові засідання.

6.7. Рішення колегії затверджується наказами начальника відділу.
6.8. Для оперативного вирішення питань, що входять до компетенції 

відділу освіти, проводяться наради директорів загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів, завідувачів дошкільних навчальних закладів, які 
скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці. Рішення 
нарад впроваджуються в життя наказами та дорученнями начальника відділу 
освіти.

6.9. Наради при начальнику (з апаратом відділу освіти та керівниками 
структурних підрозділів) проводяться за рішенням начальника відділу. Доручення 
начальника відділу оформляються протоколом.
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6.10. При відділі освіти функціонує господарська група та методичний 
кабінет відділу освіти райдержадміністрації.

6.11. Господарська група є структурним підрозділом відділу освіти 
райдержадміністрації, яка здійснює централізоване господарське обслуговування 
відділу, дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 
району.

6.12. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний 
кабінет як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про 
нього. Районний методичний кабінет підпорядковується безпосередньо відділу 
освіти Острозької райдержадміністрації з усіх питань діяльності, а в частині 
науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної 
освіти -  Рівненському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти.

6.13. Кількісний та чисельний склад структурних підрозділів відділу 
визначаються начальником відділу освіти у відповідності з чинним 
законодавством.

6.14. При відділі освіти в установленому законодавством порядку можуть 
також створюватися та функціонувати інші структурні підрозділи.

6.15. Бухгалтерський облік відділу освіти Острозької райдержадміністрації 
та закладів освіти Острозького району здійснює комунальна установа 
«Централізована бухгалтерія комунальних закладів освіти» Острозької районної 
ради Рівненської області у відповідності з цивільним законодавством України 
відповідно до укладених договорів.

6.16. Для освітніх установ, які здійснюють обслуговування рахунків через 
установи Державного казначейства, головним бухгалтером виступає керівник 
комунальної установи «Централізована бухгалтерія комунальних закладів освіти» 
Острозької районної ради Рівненської області.

7. Начальник відділу освіти

7.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за 
організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов 
праці.

7.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації 
положення про структурний підрозділ, його структуру, затверджує положення 
про структурні підрозділи відділу освіти і їхні штатні розписи.

7.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє 
обов'язки між ними, а також затверджує посадові інструкції керівників 
навчальних закладів та установ освіти району.

7.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів 
роботи районної державної адміністрації.

7.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення 
ефективності роботи відділу.

7.6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання 
покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.
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7.7. Відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації 
державної політики у сфері освіти.

7.8. Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.
7.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що 

належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.
7.10. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
7.11. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими 

структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням 
керівництва районної державної адміністрації.

7.12. Видає у межах своїх повноважень накази та дає доручення за 
результатами проведення оперативних нарад, організовує контроль за їх 
виконанням.

7.13. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації 
проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної 
чисельності та фонду оплати праці його працівників.

7.14. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної 
державної адміністрації кошторису відділу.

7.15. Здійснює добір кадрів.
7.16. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців відділу.
7.17. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому 

законодавством про державну службу та про працю, працівників відділу, приймає 
рішення щодо присвоєння державним службовцям рангів державної служби, їх 
заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

7.18. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому 
законодавством про працю, директорів загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів, завідувачів дошкільних навчальних закладів та установ 
освіти комунальної форми власності, у тому числі на контрактній основі, за 
погодженням з острозькою районною державною адміністрацією та острозькою 
районною радою.

7.19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 
повноважень відділу.

7.20. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 
трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

7.21. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі 
інформації з обмеженим доступом.

7.22. Приймає на роботу педагогічних працівників навчальних закладів 
острозького району.

7.23. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих відділу 
загальноосвітніх навчальних закладів.

7.24. здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
7.28. Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на 

посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за поданням



начальника відділу освіти та погодженням з управлінням освіти і науки 
рівненської обласної державної адміністрації.

8. Матеріально-технічна база відділу освіти

8.1. Матеріально-технічна база відділу включає приміщення, будівлі, 
споруди, землі, комунікації, транспортні засоби, службове житло та інші цінності.

8.2. Майно відділу належить йому на праві оперативного управління.
8.3. Основні фонди (приміщення), обладнання, оборотні кошти та інше майно 

відділу не підлягає виключенню, крім випадків, передбачених законодавством.

9. Статус та атрибути відділу освіти

9.1. Відділ освіти Острозької райдержадміністрації є юридичною особою, 
має самостійний баланс, рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням 
Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

9.2. Відділ освіти Острозької райдержадміністрації фінансується за 
рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці 
працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою 
районної державної адміністрації.

9.3. Ш татний розпис та кошторис відділу освіти Острозької 
райдержадміністрації затверджує голова районної державної адміністрації за 
пропозицією начальника відділу.

9.4. Припинення діяльності відділу освіти проводиться Острозькою 
районною державною адміністрацією в порядку, встановленому чинним 
законодавством України.

9.5. Повна назва відділу - відділ освіти Острозької районної державної 
адміністрації, коротка - відділ освіти.
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