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СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ Я / ?

Про затвердження Положення про 
управління освіти, молоді та 
спорту Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації

Відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету 
Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку 
ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення 
неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з 
Реєстру», від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового 
положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» та 
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 листопада 
2012 року № 1308 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення 
положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої 
державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 02 березня
2015 року № 98 «Про затвердження Положення про управління освіти, молоді 
та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника головй Святошинської районної в місті Києві державної

Оригінал знаходиться у справах райдержадміністрації

Т. Лозова

В. Каретко
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1. Загальні положення

1.1. Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації (далі -  Управління) є структурним підрозділом 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, який 
утворюється головою Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на нього 
завдань в межах Святошинського району міста Києва.

1.2. Управління безпосередньо підпорядковане заступнику голови 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, підзвітне та 
підконтрольне Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а з 
питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних 
закладів -  Державній інспекції навчальних закладів України.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), рішеннями Київської міської ради, 
розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації, цим Положенням.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки 
в органах Державної казначейської служби України, печатку із своїм 
найменуванням, фірмовий бланк та інші реквізити.

1.5. Повна назва: Управління освіти, молоді та спорту Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації.

Скорочена назва: Святошинське РУОМС.
Місцезнаходження: вулиця Якуба Коласа, буд. 6-А, м. Київ, 03148.

2. Основні завдання Управління:

2.1. Основними завданнями Управління є:
реалізація державної політики у сфері освіти, наукової, науково- 

технічної, інноваційної діяльності, молоді, фізичної культури та спорту з 
урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, а також 
здійснення управління в цих сферах в межах своєї компетенції;

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно 
розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав 
громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного 
віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів 
та установ освіти і науки, молоді та спорту;

визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та 
удосконалення мережі навчальних закладів;
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створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої 
освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних 
здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на 
здобуття вищої освіти;

забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), 
наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно- 
культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших 
особливостей Святошинського району міста Києва;

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти 
і науки, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм 
власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, 
позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти;

координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери 
управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, 
організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально- 
технічного і науково-методичного забезпечення;

здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої 
освіти, розташованих на території Святошинського району міста Києва, 
оприлюднення результатів атестації;

забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності в Святошинському районі міста Києва, захисту 
інтелектуальної власності;

сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі 
збереженням і захистом національних інтересів;

забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм 
позашкільної освіти;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку 
фізичної культури та спорту;

сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні; 
організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких 

верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, 
забезпечення пропаганди здорового способу життя;

сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського
руху;

забезпечення підготовки і проведення в Святошинському районі міста 
Києва навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у 
спортивних змаганнях різних рівнів;

сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної 
культури та спорту;

сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної 
спрямованості, молодіжним, дитячим громадським організаціям у проведенні 
ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

здійснення управління закладами для дітей та молоді, спортивними, 
дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами, що 
знаходяться в межах території Святошинського району міста Києва і передані
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до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації (далі -  Заклади), та координація їх діяльності.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 
визначає потребу в Закладах, заснованих на комунальній власності 

територіальної громади міста Києва, та подає пропозиції щодо удосконалення 
їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за 
наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, 
педагогічних кадрів;

готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними 
закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та 
ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання 
вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних 
закладах;

вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних 
закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та 
реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і 
спеціальних навчальних закладах;

вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) 
шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх 
навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання 
бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства 
щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та 
мов національних меншин, створення належних умов для розвитку 
національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику 
освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, 
національних традицій українського народу і національних меншин України;

сприяє задоволенню освітніх потреб національних меншин, які 
проживають у районі;

координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності 
та правопорушенням серед дітей;

забезпечує в межах своєї компетенції облік та звітність у сфері 
молодіжної політики, освіти, фізкультури та спорту;

забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах; 
координує роботу Закладів та громадськості, пов'язаної з навчанням та 

вихованням дітей та молоді, організацією їх дозвілля;
організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету 

та залучених коштів;
вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного 

обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих 
заходів;

сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному 
забезпеченню Закладів;

вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних 
планів і програм;
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впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані МОН України, 
Мінмолодьспорту України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх 
навчальних закладів;

організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до 
Київської міської ради про відкриття профільних класів, шкіл нового типу 
(гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх 
матеріальну підтримку;

проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання 
серед учнів; подає пропозиції про створення міжшкільних навчально- 
виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної 
підготовки тощо;

забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного 
виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи; 

видає інформаційно-методичні бюлетені;
сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, 

товариств;
координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах 

професійної орієнтації учнів;
забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, 

протипожежної безпеки і санітарного режиму в Закладах та надання практичної 
допомоги у проведенні відповідної роботи;

організовує підготовку Закладів до нового навчального року, зокрема до 
роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального 
ремонту приміщень;

забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі 
Закладів, комплектуванням їх меблями, обладнанням, навчально-методичними 
посібниками, підручниками;

формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних 
посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, 
бланків документів про освіту та забезпечує ними Заклади;

прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, 
укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку;

організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників;

проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів 
у межах своєї компетенції;

розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо 
заохочення та нагородження працівників освіти;

вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування Закладів, які 
перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток 
освіти в районі;

взаємодіє з органами громадського самоврядування;
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проводить підготовку статутів навчальних закладів (крім вищих) до їх 
реєстрації в органах державної реєстрації;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з 
питань, що належать до компетенції Управління і подає на розгляд 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів; 
здійснює відповідно до затвердженого кошторису фінансування заходів і 

програм з питань реалізації освітньої, молодіжної політики, фізичної культури 
та спорту;

сприяє в установленому порядку працевлаштуванню молоді, створенню 
умов для її інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку, 
формуванню гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих 
громадян;

вживає заходів щодо популяризації та утвердження здорового способу 
життя молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно- 
просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі 
соціально небезпечних захворювань;

організовує і бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, 
змагань та інших заходів, що сприяють розвиткові ініціативи і задоволенню 
всебічних інтересів дітей та молоді;

співпрацює з вищими навчальними та професійно-технічними 
навчальними закладами, що розташовані у Святошинському районі міста 
Києва, з питань реалізації державної молодіжної політики, фізичної культури та 
спорту;

сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для 
соціальної підтримки дітей та молоді, фізичної культури та спорту;

організовує роботу щодо впровадження в практику науково 
обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки 
спортсменів відповідних категорій;

сприяє збереженню та розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл усіх типів, забезпечує й контролює організацію навчально-тренувального 
процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл і відділень за видами 
спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі;

сприяє розвитку волонтерської діяльності у сфері фізичної культури та 
спорту;

розробляє та затверджує календарні плани проведення фізкультурно- 
оздоровчих і спортивних заходів;

забезпечує організацію та проведення спортивно-масових заходів, 
передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих і спортивних 
заходів;

здійснює організацію роботи з фізичного виховання, впровадження 
фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері;
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організовує в межах наданих повноважень спортивні змагання районного, 
міського та міжнародного рівнів;

забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими й спортивними 
організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної 
культури та спорту;

вдосконалює систему пошуку та відбору талановитих і обдарованих 
дітей, організовує роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє їх розвитку;

здійснює, в установленому порядку, фінансування закладів, установ і 
організацій, що йому підпорядковуються;

проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення з 
питань, що належать до його компетенції;

вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної 
культури та спорту, молодіжної та освітньої політики, проводить з цією метою 
методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;

взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, 
асоціацій, спілок, об’єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту;

залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного 
руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

розробляє проекти розпоряджень Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації з питань реалізації наданих повноважень;

розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, які 
належать до компетенції Управління;

забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо 
запобігання і протидії корупції;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної 
підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з 
охорони праці, пожежної безпеки;

забезпечує захист персональних даних;
забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є; 
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

3. Права Управління

3.1. У правління має право:
скликати в установленому порядку районні, у тому числі щороку 

серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради 
керівників Закладів з питань, що належать до компетенції Управління;

вносити пропозиції щодо фінансування Закладів, брати безпосередню 
участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, налагоджувати 
прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних 
країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації, підприємств, установ та



організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду окремих питань, що 
належать до компетенції Управління;

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, підприємств, 
установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для 
виконання покладених на нього завдань;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації у сфері освіти, 
молоді, фізичної культури та спорту.

4. Взаємодія з іншими органами

4.1. Управління в установленому законодавством порядку та в межах 
повноважень взаємодіє з іншими підрозділами, апаратом Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації, структурними підрозділами 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), територіальними 
підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями, громадськими об’єднаннями з метою виконання покладених на 
нього завдань та здійснення запланованих заходів.

5. Організаційно-розпорядча діяльність

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посадv та 
звільняється з посади головою Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації в установленому чинним законодавством порядку. На посаду 
начальника призначається особа, яка має вищу освіту відповідного 
професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід 
роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в 
органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 
двох років, вільне володіння державною мовою.

5.2. Начальник Управління має заступника, який призначаються на 
посаду і звільняється з посади головою Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації за поданням начальника Управління в установленому 
чинним законодавством порядку.

5.3. Начальник Управління:
здійснює керівництво діяльністю Управління, забезпечує виконання 

покладених на Управління завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь 
відповідальності заступника начальника Управління та його працівників;

представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими 
структурними підрозділами Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, з міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за 
дорученням керівництва Святошинської районної в місті Києві державної
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адміністрації;
подає на затвердження голови Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в 
межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Управління;

затверджує положення про відділи і структурні підрозділи Управління, 
посадові обов’язки його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації кошторису 
Управління;

планує роботу Управління і аналізує стан її виконання; 
видає у межах компетенції Управління накази, організовує і контролює їх 

виконання;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління; 
заохочує та застосовує дисциплінарні стягнення до працівників 

Управління та Закладів;
порушує клопотання перед Департаментом освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) про накладання дисциплінарних стягнень на керівників 
дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми 
власності;

забезпечує підготовку в межах своєї компетенції проектів розпоряджень 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що 
належать до повноважень Управління;

організовує роботу колегії, дорадчих та консультативних органів, 
створених при Управлінні, головує на їх засіданнях;

забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього 
трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
5.4. Накази начальника Управління, що видані з порушенням 

законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані 
головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, 
директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або 
оскаржені в судовому порядку.

5.5. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції 
Управління, в ньому можуть утворюватись колегія, дорадчі та консультативні 
органи у складі начальника Управління (голова колегії, дорадчого або 
консультативного органу), начальників відділів за посадою, а також 
працівників Управління.

До складу колегії, дорадчих та консультативних органів можуть входити 
керівники інших структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що передані до 
сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, науковці, висококваліфіковані спеціалісти.
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Склад колегії, дорадчих та консультативних органів затверджується 
начальником Управління. Засідання колегії, дорадчих та консультативних 
органів проводяться у разі необхідності, але не рідше, ніж один раз на квартал, і 
оформлюються протоколами.

5.6. Облік фінансово-господарської діяльності Управління, його 
структурних підрозділів та підпорядкованих Закладів здійснює централізована 
бухгалтерія, яка підпорядковується безпосередньо начальнику Управління.

Централізовану бухгалтерію Управління очолює головний бухгалтер, 
який призначається на посаду та звільняється з посади начальником 
Управління.

5.7. Директори Централізованої системи підліткових клубів «Щасливе 
дитинство», Централізованої системи підліткових клубів «Спорт для всіх» 
призначаються на посаду і звільняються з посади начальником Управління за 
погодженням з головою Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації та директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).

5.8. Організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників району здійснює районний науково-методичний 
центр далі - (НМЦ), який є структурним підрозділом Управління та діє 
відповідно до Положення про нього.

"Iі 5.9. Управління є неприбутковою організацією, утримується за рахунок 
коштів місцевого бюджету. Усі доходи використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, 
завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

Управління дотримується заборони розподілу отриманих доходів або їх 
частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з 
ними осіб.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління 
визначаються головою Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації.

Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова 
Святошинської районної місті Києві державної адміністрації за поданням 
начальника Управління в межах встановленої граничної чисельності і фонду 
оплати праці.

5.10. Припинення Управління здійснюється за розпорядженням 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації у порядку, 
визначеному законодавством України.

f " У разі припинення Управління (у результаті ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу 
бюджету.

Керівник апарату О. Михайлов


