і

УКРАЇНА

Ч Е РН ІГ ІВ С Ь К А ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
14 в е р е с н я

2018 року

м.Чернігів

№ 521

Про зат вердж ен н я П олож ення
т а ст рукт ури У правління освіт и і науки
обласної дероісавної адм ініст рац ії
В ідповідно до Закону У країни «Про місцеві держ авні адміністрації»,
постанов К абін ету М іністрів У країни від 12 березня 2005 року № 179 «Про
упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних
підрозділів
та
місцевих
держ авних
адміністрацій»,
від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердж ення Т ипового положення про
структурний підрозділ м ісцевої держ авної адм іністрації» та розпоряджень
голови обласної держ авн ої адміністрації від 09 грудня 2016 року № 749 «Про
затвердж ення гран и чн ої чисельності працівників структурних підрозділів
обласної держ авн ої адміністрації» (зі змінами) та від 15 березня 2018 року
№ 131 «Про прийняття переданих повноваж ень» з о б о в ’ я з у ю :
1. Затвердити:
1.1. П олож ен ня про У правління освіти і науки Ч ернігівської обласної
державної адм ін істрац ії (додається).
1.2. С труктуру У правління освіти і науки Чернігівської обласної
держ авної адм ін істрац ії згідно з додатком.
2. В изнати таким и, що втратили чинність, розпорядж ення голови
обласної держ авн ої адм іністрації від 11 січня 2013 року № 1 6 «Про
затвердж ення П олож ен ня та структури У правління освіти і науки Чернігівської
обласної держ авн ої адміністрації» (зі змінами, внесеним и розпорядж енням
голови обласної держ авн ої адміністрації від 25 листопада 2016 року № 706) та
від 05 грудня 2016 року № 732 «Про затвердж ення структури Управління
освіти і науки Ч ернігівської обласної держ авної адміністрації».
3. К онтроль за виконанням
голови обласної держ авн ої адмініс':

13,0. голови

ЗА ТВ Е РД Ж Е Н О
розпорядж ення голови
обласної держ авн ої адміністрації
14 в е р е с н я

2018 року № 5РІ

ПО ЛО Ж ЕН Н Я
про У правління освіти і наіжи Чернігівської обласної держ авної адміністрації
1. У правління освіти і науки Чернігівської обласної держ авної адміністрації
(далі - У правління) утворю ється головою обласної держ авної адміністрації,
входить до її складу і в м еж ах області забезпечує виконання покладених на ньогс
завдань.
2. У правлінн я підпорядковане голові обласної держ авної адміністрації.
підзвітне і підконтрольне М іг: істерству освіти і науки України.
3. У правління у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, актами П резидента України, К абінету М іністрів України, наказами
М іністерства освіти і науки України, інш их центральних органів виконавчої
влади, розпорядж енням и голови обласної держ авної адміністрації, а також цим
П оложенням.
4. У м еж ах своїх повноваж ень У правління організовує виконання актів
законодавства у сф ері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності та
здійсню є контроль за їх реалізацією .
5. Г раничну чисельніс гь, фонд оплати працівників Управління визначає
голова обласної держ авної адміністрації у м еж ах відповідних бюджетних
призначень.
6. Ш татний розпис та кош торис У правління затвердж ує голова обласної
державної адм ін істрац ії за пропозицією начальника У правління відповідно до
П орядку складання, розгляд; У, затвердж ення та основних вим ог до виконання
кош торисів бю дж етних уста:л о в, затвердж ених постановою Кабінету М іністрів
України від 28 лю того 2002 № 228.
7. О сновним завданням У правління є забезпечення реалізації держ авної
політики у сф ері освіти і науки, наукової, науково-технічної, інноваційної
діяльності, тран сф еру технологій, інтелектуальної власності в області.
8. У правління відповідно до' визначених повноваж ень виконує такі
завдання:
1) Бере участь у забезпеченні реалізації в області держ авної політики у
сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансф еру
технологій, інтелектуальної власності.
2) Забезп ечує розвиток системи освіти з м етою формування гармонійно
розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
3) В и зн ачає потреби, розробляє пропозиції щ одо розвитку та удосконалення
мережі закладів освіти, підпорядкованих Управлінню .
/іч С
л-ітворю є в м еж ах сезоїх повноваж ень ум ови для реалізації рівних прав
4)
громадян У країни на освіту, сІоціального захисту дітей дош кільного та ш кільного

*
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віку, студентської м олоді, педагогічних, наукових, інш их працівників закладів та
установ освіти і науки.
5) С творю є ум ови для {здобуття громадянами повної загальної середньої
освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і
можливостей, реал ізац ії їх права відповідно до законів У країни на здобуття вищ ої
освіти,
6) Забезпечує розвиток Освітнього, творчого (інтелектуального), наукового
та науково-технічного потеніціалу з урахуванням національно- культурних,
соціально-економічних, еколсщічних, демограф ічних та інш их особливостей
області.
7) Здійсню є контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти і
науки, виконанням закладам и освіти усіх форм власності держ авних вимог щодо
змісту, рівня та обсягу дош кіль ної, позаш кільної, загальної середньої, професійної
(проф есійно-технічної) освіти.
8) К оординує діяльність закладів освіти та наукових установ, що належать
до сфери управління обласно і державної адміністрації, організації роботи з їх
нормативного, програм ного, кадрового, м атеріально-технічного і науковометодичного забезпечення.
9) У правляє закладам и осбвіти, що є комунальною власністю і перебувають у
безпосередньому підпорядкуваінні.
10) Здійсню є В М Є Ж Ее х , визначених Кабінетом! М іністрів України,
повноважень щ одо оперативного управління держ авним и закладами професійної
(проф есійно-технічної) освіти, розташ ованими на території області.
11) Розвиває інклю зиве освітнє середовищ а, у том у числі у закладах освіти,
найбільш доступ н и х і наближ ених до місця прож ивання осіб з особливими
оевпнім и потребам и.
12) Забезп ечує м оніторинг у сфері освіти, наукової, науково-технічної,
інноваційної діяльності.
.3) С прияє ф ункціонуванню системи науково-технічної та економічної
інформації в регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної
інформації про техн ології та їх складові, що відповідаю ть потребам області.
14) С прияє інтеграції еітчйзняної освіти і науки у світову систему 31
збереж енням і захистом: націонІЕ
цільних інтересів.
15) Забезпечує у межах, своїх повноваж ень розвиток різних форм
позаш кільної освіти, в том у чиїіслі за місцем прож ивання дітей; формує програми
розвитку позаш кільн ої освітні спрямованих на творчий розвиток особистості,
виявлення та підтрим ку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійсню є
навчально-м етодичне керівн иц гво із зазначених питань.
6) О рганізовує оздоровлення, відпочинок і дозвілля дітей та учнівської
молоді.
17) С прияє міжнЕіроднофу співробітництву з питань НЕівчання і виховання
дітей та учнівської молоді,
18) Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціальноскономічного розви тку області

з
9. У правління відповідно до по кладених на нього завдань:
1) К оординує роботу м ісцевих органів управління освітою , підпорядкованих
закладів освіти, а також підп зиємств, установ та організацій незалежно від їх
підпорядкування і форм вл; юності з питань навчання й виховання дітей
дош кільного та ш кільного віку, студентської молоді, уйнів професійних
(проф есійно-технічних) навчал ьних закладів.
2) А налізує стан освп и, наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності, забезпечення захисту прав дітей, учнівської молоді в області,
розробляє регіональні програми їх розвитку, організовує і контролю є виконання
цих програм.
3)
Бере участь
у прогнозуванні потреб області
у фахівцях різних
спеціальностей для систем и освіти і науки, формуванні регіонального замовлення
на їх підготовку, координує роботу з укладення договорів про підготовку
робітничих кадрів між закладами професійної (проф есійно-технічної) освіти та
підприємствами, установам и, організаціями.
4) О рганізовує і контролю є роботу державних і комунальних закладів вищої
та фахової передвищ ої освіти відповідно до делегованих М іністерством освіти і
науки У країни повноваж ень а також закладів післядипломної освіти, що
перебуваю ть у його підпорядк уванні, керує в установленом у порядку роботою з
організації підвищ ення кваліфі кації та перепідготовки педагогічних працівників,
5)
С прияє розвитку жі!
мере
закладів освіти області, утворю є в межах своїх
повноважень заклади освіти ібо вносить в установленому порядку пропозиції
щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо,
б) В носить М іністерству освіти і науки У країни пропозиції щодо
впорядкування м ереж і закладів освіти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
оатьківського піклування, закл адів проф есійної (професійно-технічної), вищої та
фахової передвищ ої освіти, під порядкованих Управлінню .
7) О рганізовує роботу з ліцензування закладів освіти області.
8) У м еж ах своєї компетенції проводить атестацію педагогічних працівників
і керівних кадрів закладів освіуи усіх форм власності, веде облік і складає звіти з
цих питань.
9) Бере в установленом у порядку участь в укладанні та припиненні дії
контрактів з керівникам и закладів освіти, що перебуваю ть у підпорядкуванні
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у
проведенні конкурсів на зам іщ ення вакантних посад керІЕіників-закладів фахової
передвищ ої, вищ ої освіти, підпорядкованих Управлінню .
10) В ідповідн о до розпорядж ення К абінету М іністрів України від
25 жовтня 2017 року № 83 -р «Питання управління державними закладами
професійної (проф есійно-технічної) освіти, підпорядкованими М іністерству
освіти і науки», розпорядж ення голови Ч ернігівської обласної державної
адміністрації від 15 березня 2018 року № 131 «Про прийнятім переданих
повноважень» до заверш ення процедури передачі з держ авної у комунальну
власність підпорядкованих М іністерству освіти і науки державних закладів
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професійної (проф есійно-техні1ш ої) освіти, розташ ованих в Чернігівській області,
тимчасово виконує такі повнов аження:
10.1) О рганізовує розроблення та виконання регіональних програм
підготовки кваліф ікованих роб тників та молодш их спеціалістів,
10.2) О рганізовує діяльні сть регіональних рад проф есійно-технічної освіти,
10.3) Здійсню є операт ивне управління м айном закладів професійної
(проф есійно-технічної) освіти
10.4) Здійсню є матеріаф ьно-технічне і ф інансове забезпечення закладів
професійної (професійно-тех:фічної) освіти, які фінансую ться з обласного
бюджету, аналіз та к о н трол і за провадженням їх ф інансово-господарської
діяльності.
10.5) П роводить моніто рингові дослідж ення потреб регіонального ринку
праці, ф орм ування та розмі щ ення регіонального зам овлення на підготовку
кваліфікованих робітників та м олодших спеціалістів.
10.6) Здійсню є контро ль за виконанням показників регіонального і
державного зам овлення на під:готовку кваліф ікованих робітників та молодш их
спеціалістів.
10.7) Н адає М іністерств) г освіти і науки У країни пропозиції щодо переліку
професій загальнодерж авного значення, підготовка за якими здійснюється за
рахунок кош тів держ авного бю)джету.
10.8) С кладає середньостроковий прогноз потреби у кваліфікованих
робітниках та м олодш их спеціалістах на регіональному ринку праці.
10.9) Здійсню є контроль за організацією навчально-виробничого процесу у
закладах проф есійн ої (професійно-технічної) освіти, створення на їх базі
(за галузевим
спрямуванням),
сприяння
н а в чаль н о - гір актичн их
центр їв
впровадженню сучасних вироб •шчих технологій.
10.10) П ри значає на посаду директорів закладів проф есійної (професійнотехнічної) освіти, ф інансування яких здійсню ється з обласного бюджету, за
результатами конкурсів шля: сом укладення строкового трудового договору
(контракту). Здійсню є їх Заохочення, премію вання та притягнення до
дисциплінарної відповідальності
11) Бере участь у пров еденш конкурсів на зам іщ ення вакантних посад
ерівників закладів проф есійної (проф есійно-технічної) освіти, що підпорядковані
М іністерству освіти і науки Уі сраїни і перебуваю ть у держ авній власності, подає
йому відповідні пропозиції (за дорученням М іністерства освіти і науки України в
установленому порядку).
12) П ри значає та звільняє керівників закладів та установ освіти обласного
підпорядкування у разі надання делегованих повноваж ень у порядку,
встановленому чин ним законодавством.
13) В ж иває заходів із забезпечення закладам и освіти належного рівня
дош кільної, позаш кільної, загальної середньої та проф есійно-технічної освіти,
організовує їх навчально-м етодичне й інф ормаційне забезпечення, сприяє
підвищ енню кваліф ікації та розвитку творчості педагогічних працівників.
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.4) Забезпечує в меж ах своїх повноваж ень виконання актів законодавства
щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та
мов національних менш ин, створення належних умов для розвитку національної
освіти та освіти національних меншин; впровадж ує в практику освітні та наукові
програми відродж ення і розви тку національної культури, традицій українського
народу і н аціон альн их менш ин України.
15) В п ровадж ує в практику рекомендовані М іністерством освіти і науки
України нові освітні прогр >ами та інші педагогічні, розробки, визначає
регіональний ком п онент у змісті освіти.
16) В носить на розгляд М іністерства освіти і науки України пропозиції
щодо запровадж ення експериментальних навчальних планів закладів загальної
середньої освіти, нових освітйіх програм, педагогічних новацій і технологій та
надання навчальним закладам статусу експериментальних.
17) Ф орм ує зам овлення на навчально-методичну літературу, бланки
звітності та докум ен тів про освіту.
18) Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національнокультурні товариства, громадські організації (зокрема, дитячі і молодіжні), що
зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.
19) П роводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток
обдарованих дітей, організовує проведення серед здобувачів освіти олімпіад
змагань, конкурсів, турнірів, виставок, конф еренцій, форумів, інших заходів,
спрямованих на підвищ ення культурно-освітнього та загального фізичного рівня
ді гей і учнівської молоді.
20) С півпрацю є з відпо відними підрозділами органів внутрішніх справ,
службою у справах дітей, ор ганом опіки і піклування у запобіганні дитячій
бездоглядності та попередж ень і вчинення правопоруш ень серед неповнолітніх,
21) О рганізовує діяль тість психологічної служ би та педагогічного
патронажу в систем і освіти.
22) Бере участь у розробленні пропозицій щ одо встановлення нормативів
бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти і науки комунальної форми
власності та соціальний захист учасників освітнього процесу
23) С прияє активізації творчості та винахідницької діяльності, розвитку
діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та
інноваційної діяльн ості тощо.
24) В ж иває у меж ах своєї компетенції заходів щодо поліпш ення
матеріальних та ж итлових умо)|в студентів, працівників освіти і науки, організації
їх медичного та побутового обс луговування.
25) Р озглядає питання та вносить М іністерству освіти і науки України в
установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери
г аукової, науково-технічної, інноваційної діяльності держ авними нагородами,
запроваджує інші ф орми мораліьного і матеріального стимулю вання їх праці.
26) Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його
компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, які зумовили
їх появу.

27) Готує та в установлеь ому порядку подає статистичну звітність про стан і
розвиток освіти і науки в облас ті.
28) Бере участь у меж ах своїх повноваж ень в організації у регіоні
виставково-ярм аркових заходів.
29) С прияє участі закладів вищ ої освіти, наукових установ (за їх згодою ) у
виконанні держ авних цільових наукових та науково-технічних програм,
розробленні та виконанні регіош альних програм науково-технічного розвитку,
ЗО) Г отує пропозиції до проектів держ авних цільових, галузевих та
регіональних програм поліпш ення становищ а освіти, науки, дітей і молоді,
відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді, забезпечує їх виконання.
31) Р озробляє і подає на розгляд обласної держ авної адміністрації
пропозиції до проектів ф інансування та м атеріально-технічного забезпечення
виконання програм і здійснення заходів, спрям ованих на поліпш ення становищ а
освіти, науки, дітей і учнівської молоді.
32) Г отує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з
питань, що належ ать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку
на розгляд обласної держ авг ої адміністрації та М іністерства освіти і науки
України.
33) С прияє в м еж ах с е оїх повноваж ень виконанню програм (проектів),
розроблених м олодіж ним и, ди 'ячими та інш ими гром адським и організаціями.
34) К оординує в меж ах бвоїх повноваж ень здійснення заходів, спрямованих
на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді,
самостійно виконує відповіднії програми, сприяє збереж енню та розвитку мережі
дитячих оздоровчих закладів.
35) Здійсню є разом з органами охорони зд о р о в’я загальний контроль за
охороною зд о р о в ’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням
безпечних умов для навчанн і праці учасників освітнього процесу, вживає
заходів щ одо утвердж ення здорового способу ж иття у дитячом у та молодіжному
середовищ і, проводить інф ормаційно-просвітницьку роботу щодо протидії
пош иренню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.
36) Забезпечує в м еж ах своїх повноваж ень організацію і сприяє активізації
ф ізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній сфері.
37) Забезпечує органіізацію вивчення, узагальнення та пош ирення
передового досвіду роботи з питань освіти і науки, проведення методичних і
науково-практичних семінарів, конференцій та інш их заходів.
38) Порушую у встановленому порядку клопотання про призначення
стипендій і прем ій Кабінету М іністрів У країни, грантів П резидента України
обдарованій молоді.
39) Забезпечує в меж ах своїх повноваж ень здійснення заходів щодо
активізації м іж народного сп вробітництва з питань, що належать до його
компетенції.
40) П роводить серед населення інф орм аційну, р о з’ясню вальну та
пропагандистську роботу, зо ерема через друковані та аудіовізуальні засоби
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масової інф орм ації, з питань що належать до його компетенції, здійснює в
установленому порядку видавйичу діяльність.
41) С прияє працевлаш ту ванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної
підприєм ницької діяльності.
42) Н адає адм іністративні послуги.
43) В носить пропозиції що проекту обласного бюджету; забезпечує
ефективне і цільове використання відповідних бю дж етних коштів.
44) Р озробляє проектїй розпорядж ень голови обласної державної
адміністрації, у визначених законом випадках - нормативно-правових актів з
питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на держ авну реєстрацію у
встановленому порядку.
45) Бере участь у меж ах компетенції у погодж енні проектів нормативноправових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
46) Бере участь у розробленні проектів розпорядж ень голови обласної
державної адм іністрації, пр оектів нормативно-правових актів, головними
розробниками яки х є інші стру ктурні підрозділи обласної держ авної адміністрації,
47) Бере участь у підготзвці звітів голови обласної держ авної адміністрації
для їх розгляду на сесії обласної ради.
48) Г отує сам остійно або; разом з інш ими структурними підрозділами
обласної держ авн ої адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для
подання голові обласної держ авної адміністрації.
н я, заходів щодо запобігання і протидії корупції.
Проводить оцінку корупційних ризиків та розроблю є заходи щодо їх усунення
(мінімізації).
50). Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів,
протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у меж ах своїх повноважень.
51) Р озглядає в установленому законодавством порядку звернення
громадян.
52) О п рацьовує запити і р е р н е н н я народних депутатів України та депутатів
місцевих рад.
53) Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є,
54) Інф орм ує населен: ря про стан здійснення визначених законом
повноважень.
55)
У
м еж ах
своїх
повноваж ень
контролю є
органи
місцевого
амоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм
законом повноваж ень органів ь иконавчої влади,
56)
Здійсню є
повн оваження,
делеговані
органами
місцевого
самоврядування.
57) Забезп ечує у межах своїх повноваж ень виконання завдань
мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог
законодавства з охорони праці пожежної безпеки.
58) О рганізовує робот ■у з укомплектування, зберігання, обліку та
використання архівних документів.
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59) Забезп ечує у м еж ах своїх повноваж ень реалізацію державної політики
стосовно захисту інф орм ації з обмеженим доступом.
60) Бере участь у вирі'ішенні відповідно до законодавства колективних
трудових спорів (конф ліктів)
61) П роводить спеціальк у перевірку відомостей про осіб, які претендують
на зайняття посад, п о в ’язани: < Із виконанням ф ункцій держ ави або місцевого
самоврядування, щ одо освіти наявності у кандидата наукового ступеня, вченого
звання.
62) Забезпечує захист пе фсональних даних,
63) Здійсню є інш і, передб ачені законодавством, повноваж ення.
0. У правління має право:
О держ увати в установленому законодавством порядку від інших
структурних підрозділів обласної держ авної адміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприєм ств установ та організацій незалежно від форми
власності та їх посадових осю інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладени х на нього завдань.
2) Залучати до виконань|я фкремих робіт, участі у вивченні окремих питань
спеціалістів, ф ахівців інш их структурних підрозділів обласної держ авної
адм іні страції, підприєм ств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою ); укладати в
установленому порядку угоди про співпрацю , встановлю вати прямі зв ’язки з
управліннями, закладам и о с е іти і науковими установами зарубіжних країн,
міжнародними організаціям и, оондам и тощо.
юному порядку пропозиції щодо удосконалення
роботи обласної держ авн ої адміністрації в галузі освіти і науки; вносити до
М іністерства освіти і науки України, інших центральних органів влади пропозиції
з питань удоскон ален ня законодавства та зм істу освіти, організації освітнього
роцесу, поліпш ення навчально-методичного забезпечення закладів освіти.
І) К ористуватись в установленому порядку інф ормаційним и базами даних
органів виконавчої влади, сист емами зв язку і комунікацій, мережам спеціального
зв'язку та інш им и технічним и засобами; організовувати випуск видань
інформаційного та науково-м етодичного характеру.
5) С кликати в установленом у порядку наради, проводити семінари та
конференції з питань, що нале>: т т ь до його компетенції.
6)
За доручен ням голори обласної держ авної адміністрації утворю вати
координаційні ком ісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного
супроводу ви кон ан ня держ авних цільових програм і проектів, залучати (з
укладенням контрактів, догово рів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах),
а також для надання консу льтацій, проведення аналізу стану і складання
прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного потенціалу
регіону.
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7) С творю вати авторські колективи для підготовки регіональних посібників
і за погодж енням з М іністерством освіти і науки У країни впроваджувати їх у
практику.
8) П редставляти в установленому порядку інтереси Управління освіти
науки обласної держ авн ої адміністрації в судових органах під час розгляду
спірних питань, щ о належ ать до його компетенції.
11. У правління в устав овленому законодавством порядку та у м:ежах
повноважень взаєм одіє з іншиї /ш структурними підрозділами, апаратом обласної
державної адм іністрації, оргат ами місцевого самоврядування, територіальними
органами м іністерств, інш их центральних органів виконавчої влади, а також
підприємствами, установам и га організаціями з метою створення умов для
провадження послідовної та у£ годженої діяльності щ одо строків, періодичності
одержання і передачі інфор мації, необхідної для належного виконання
покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
12. У правління очолю є начальник, якии призначається на посаду та
звільняється з посади голово ю. обласної держ авної адміністрації згідно із
законодавством про держ авну службу за погодж енням з М іністерством освіти і
науки У країни.
13. Н ачальн ик У правлінні:
1) Здійсню є керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за
організацію та результати йоі^о діяльності сприяє створенню належних умов
праці в У правлінні
2) П одає на затвердж ення голові обласної держ авної адміністрації
Положення про У правління.
3) Затвердж ує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє
обов'язки між ними.
4) П ланує роботу Управління, вносить пропозиції щ одо формування планів
:ністрації.
5) В ж иває заходів до удосконалення організації та підвищ ення ефективності
роботи У правління.
обласної держ авної адм іністрації про виконання
покладених на У правління за в іа ц ь та затвердж ених планів роботи; відповідає за
виконання покладени х на Управління завдань з реалізації державної політики у
■технічної, інноваційної діяльності.
7) М ож е входити до складу колегії обласної держ авної адміністрації.
8) В носить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що
належать до ком п етенц ії У правління, та розробляє проекти відповідних рішень.
9) М ож е брати участь у зазсіданнях органів місцевого самоврядування
0) П редставляє інтереси Управління у відносинах з інш ими структурними
підрозділами
обласної держ авної адміністрації,
міністерствами, іншими
центральними органам и виконавчої влади, органами м ісцевого самоврядування,
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підприємствами, установами: та організаціями - за дорученням керівництві
обласної держ авн ої адміністрації.
11) С прям овує і коордк]нує діяльність м ісцевих органів управління освіток
та підпорядкованих установ.
12) В идає у м еж ах свсііїх повноважень накази, організовує контроль за і>
виконанням.
Н акази норм ативно-правового характеру, які зачіпаю ть права, свободи
законні інтереси гром адян або мають м іж відом чий характер, підлягають
державній реєстрац ії в територіальному органі М іністерства ю стиції ь
Чернігівській області.
13) П одає на затвердж ення голови обласної держ авн ої адміністрації проекти
кош торису та ш татного розпису Управління в м еж ах визначеної граничної
чисельності та ф онду оплати праці його працівників.
14) 1:>озпорядж ається кош тами у меж ах затвердж еного головою обласної
держ авної адм ін істрац ії кош торису Управління.
15) Здійсню є добір кадрів.
16) О рганізовує роботу з підвищ ення рівня проф есійної компетентності
державних служ бовців У правління.
17) П огодж ує призначення на посади та звільнення з посад керівників
місцевих органів управління освітою.
18) П роводить особистий прийом гром адян з питань, що належать до
повноваж ень У правління.
19) Забезпечує дотрим ання працівниками У правління правил внутріш нього
трудового розп орядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх
повноваж ень збереж ен ня в управлінні інф ормації з обм еж еним доступом.
20) Здійсню є визначені Законом У країни «Про державну службу»
повноваження керівн ика держ авної служби в У правлінні.
21) Здійсню є інш і повноваж ення, визначені законодавством .

14.
Д ля узгодж еного виріш ення питань, що належ ать до компетенції
У правління, утворю ється колегія у складі начальника У правління (голова колегії),
заступників
начальника, інш их відповідальних
працівників У правління,
керівників м ісц еви х органів управління освітою , інституту післядипломної
педагогічної освіти, навчальних закладів.
До складу колегії мож уть входити керівники інш их місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління
обласн ої
держ авної
адміністрації,
а
також
науковці,
висококваліф іковані спеціалісти.
С клад колегії затвердж ується розпорядж енням голови обласної держ авної
адміністрації за поданням начальника Управління.

15.
Н ачальн ик У правління може мати заступників, які призначаю ться на
посаду та звільняю ться з посади начальником У правління відповідно до
законодавства про держ авну службу.
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16. Д ля розгляду науко ви х рекомендацій та пропозицій щодо визначення
реалізації основн их напрям ів д іядьності Управління, обговорення найважливіш их
програм і виріш ення інш их питань при У правлінні можуть утворю ватися
громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих
спеціалістів.
17. С клад ради, комісій [та положення про них затвердж ує голова обласної
держ авної адм ін істрац ії за пода:нням начальника Управління.
18. У правлінн я є ю ридд а ною особою, має сам остійний баланс, рахунки в
органах К азначейства, печатк |у із зображ енням Д ерж авного Герба України та
своїм найм енуванням , власні бланки
19. У правління є неприбутковою установою та користується податковими
та іншими пільгам и згідно із законодавством України.
20. Д оходи або майно У правління не підлягаю ть розподілу між їх
засновниками або членами, посадовими особами, між будь-якими іншими
особами та не мож уть викс) ристовуватися для вигоди будь-якого окремого
засновника або члена такої н еприбуткової організації, їх посадових осіб (крім
оплати їх праці та відрахувань )яа соціальні заходи).
21. Д оходи (прибутки) У правління використовую ться виключно для
Фінансування видатків на утри [мання Управління, реалізації мети (цілей, завдань)
.м. напрямів діяльн ості, визнане них цим Положенням,
22. У разі припинення Уг| ра|вління (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або
перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком
неприбутковим установам (ор[рганізаціям) відповідного виду, або зараховані до
доходу бю джету.

Начальник У правління освіти і науки:
обласної держ авн ої адм іністрай
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СТРУКТУРА
Упр; івліния освіти і науки
Ч ернігівської с»бласної держ авної адміністрації

№
з/п

Н азва структур: того підрозділу та посад

Кількість
ш татних
одиниць

Н ачальник У правління

1

2.

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

2

О

J.

Сектор по роботі з персс шалом

2

4.

В ідділ проф есійної, вин ;ої і о с в і т и і науки

4

Відділ загальної середні >ої та корекційної освіти
Заступник начальника ' /правління - начальник відділу
загальної середньої та ю ірекційної освіти

4
1

1.

5.
5.1.

6.

Відділ дош кільної, позг ш кільної
та виховної роботи

7.

Ф інансово-економ ічний відділ

5

Заступник начальника "Управління - начальник
ф інансово-економ ічног о відділу

1

7.1.

освіти, оздоровлення
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