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вiд 20.11.2015 Ng 7/15

(зi змiнами згiдно з рiшенням 4

ceciT
iupnio"oKoT MicbKoT рали 7 скликаtIня
<l1po внесення змiн до положеl{ь
органiв XapKiBct,KoT MicbKoT

виконавчих

7 скликанIIя))
ради
'вiд24.О2.20
16 Jф 13 1 /l6)

мiського голови
справами

-

виконаваIого

ва-Тераruвiлi

.:,

IIPO у lI рr\вJlIння

освlти АдIчIIнIсJчцII киiвського

р..\иону хАрI(Iвсъкоi lиtсьtсоi рдди

(новА рЕдАItцUl)

i;
il

Il
lt
l
l

1.
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зАгАJьнI положЕннlI

1.1. Управлiння освiти адмiнiстрацii Киiвського району XapKiBcbкoi
MicbKoi РаДи (далi - Управлiння) е самостiйним виконавчим органом
Харкiвськоi MicbKoi ради, який утворюсться Харкiвською мiською радою.
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|.2. УПРаВЛiння с пiдзвiтним

i

пiдконтрольним Харкiвськiй мiськiй

Радi, пiдпорядковуеться виконавчому KoMiTeTy MicbKoi ради, MicbKoMy головi,
головi адмiнiстрацii Китвського району xapkiBcbkoT Micbkoi ради, директору
Щепартаменту освiти Харкiвськоi MicbKoi ради.

1.З. Управлiння

е

правонаступником управлiння освiти КиТвськоi

районноi у MicTi XapKoBi ради у зв'язку з перейменуванням.
1.4.

.

У

СВОiй дiяльностi управлiння керуеться Конституцiсlо

i законами

Украiни, постановами BepxoBHoi Ради Украiни, декретами, постановами i
РОЗПОРЯДЖеНнЯМи Кабiнету MiHicTpiB Украiни, актами Президента Украiни,
НормаТивними i розпорядчими актами у галузi освiти, цим Положенням та
iншими нормативними актами.
2.

юрищ4'lЕilМ стАтус тА мАЙно упрАвлIннrI

2.1. Управлiння е юридичною особою, веде самостiйний баланс, мас
ГIраВо вiдкривати рахунки в органах .Щержавноi казначейськоi служби та
УсТаНоВах банкiв вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни, мае печатку
iз зобрая<енням Щержавного Герба Украiни та своiм найменуванням, кутовий
шТамп i бланк встановленого зразка, печатки та штампи для документiв.
.
2.2. Улравлiння в межах cBoix повноважень мае право укладати вlд
свого iMeHi угоди, договори i контракти з юридичними та фiзичними
особами, набувати майнових i особистих немайнових прав, нести обов'язки,
бути позивачем, вiдповiдачем та третьою особою у судах ycix iнстанцiй.

2.З. Майно Управлiння належить йрму на правi

оперативного
Управлiння. Управлiння володiе та користуеться майном, що знаходиться в
його управлiннi. Розпорядження майном здiйснюеться вiдповiдно до
положень чинного законодавства Украiни.

2.4. Управлiння утримуеться за рахунок коштiв бюджету

MicTa

Харкова. Граничну чисельнiсть працiвникiв та структуру Управлiння
визначае мiськиЙ голова. Кошторис та штатниЙ розпис Управлiння

затверджуеться у встановленому порядку.

2.5.

IОридична

вул. Чернишевська,26.

адреса

Управлiння:

бI002,

м.

XapKiB,

Повна назва: Управлiння освiти адмiнiстрацii Киiвсъкого району

Харкiвськоi MicbKoi ради.

Скорочена назва: УОА Киiвського району ХМР.

l

з.

мЕтА тА зАвдАннrI упрАвлIннrI

3.1. MeToto дiяльностi Управлiння с забезпеченнlI реалiзацii державноТ
мех(ах
галузi освiти на територiТ КиТвського району
полiтики
повноважень, встановлених чинним законодавством УкраТни.

в

в

З.2. Основними завданнями Управлiння с:

З,2.|. Здiйснення контролю за реалiзацiс:rо

деря(авI]оТ полiтиttи,
дотриманням aKTiB законодавстI]а з питань освi,ги, виконанFIям доlпttiльними,
загаJIьноосвiтнiми та позашкiльIIими навLIаJIьними закладами ycix т'ипiв i
,га обсягу
дошкi.ltьноi,
фор, власностi лержавних вимог щодо змiс,гу, рiвняl
загальноТ середньоi, позашкiльноТ освiти.

З.2,2, Створення умов для здобуття громадянами повноТ загальноi
середньоТ освiти вiдповiдно до iх ocBiTHix потреб, iндивiдуальних здiбностей
i можливостей, реаrriзацii права, гарантованого Конституцiею УкраТни.
З.2.З. Здiйснення управлiння та координацiТ дiяльностi

закладiв Киiвського району, органiзацiя

iх

навча_пьних

навчапьно-методичнсго

супроводу.

З.2.4. Забезпечення розвитку системи освi,ги

з

ме,гоIо формуrзання

гармонiйно розвиненоТ, соцiально ак,гивrtоi, творчоТ оссrбист,ос,гi.

З,2,5, Органiзацiя i

управлiнських рiшень

,га Тх

забезпечення здiйсненt-tя монiторингу

впливу на якiсть ocBiTHix послуг,

IJ-Io

надаюТЬся.

З,2,6. Забезпечення соцiального захисту, охорони життя, здоров'я та
захисту прав учасникiв навч€шьно-виховного процесу в навча_пьних закJIаДах i
установах освiти.
Впровадження сrIасних iнформацiйних комп'ютерних
З.2.7

.
техноловiй.

,,

'

3.3. Управлiння при виконаннi покладених на нього завдань взасмоДiе
з органами держаноi влади, мiсцевого самоврядування, пiдприемстваМи,
установами, органiзацiями, об'еднаннями громадян, депутатами MicbKoi ради.
4.
4.

t.

ФунItщi упрАвлIнFUI вIдповIл{о до зАвдАнь тА
повновюItЕнъ

Здiйснюе керiвництво

i

контролюе дiяльнiсть дошкiльних,

загаJIьноосвiтнiх та позашкiльних навчЕLльних закладiв Киiвського районУ.

4.2. Координуе робоry

пiдпорядкованих навчапъних заклаДiв

нез€шежно вiд ik типу i форм власностi з питанъ навчання й виховання дiтей
дошкiльного та шкiльного BiKy.
4.З. Аналiзуе стан дошкiльноi, загальноi середнъоi, позашкiльноi осВiТи
у районi, розробляе програми iх розвитку, органiзовуе i контролюе виконання
цих програм у навчшIьних закJIадах.

ц
l

4.4. Сприяс розвитку мережi навч€tльних

закладiв району, вносить в
установленому порядку пропозицii щодо створення, реорганiзацii, лiквiдацii
навчапьних закладiв.

4.5. Вносить пропозицii щодо впорядкування мережi дошкiльних,

загаJIьноосвiтнiх, позашкiльних навч€шьних закладiв.

4.6. Готуе проектИ наказiв голови адмiнiстрацiТ Киiвського
району

xapkiBcbkoT Micbkoi ради про закрiплення за дошкiпir"rи, загальноосвiтнiми
навча-пьними закладами територiт обслуговування, вiдповiдно до якоi
ведеться облiк дiтей дошкiльного BiKy та дiтей i пiдлiткiв шкiльного BiKy,
kpiM лiцеiв, гiмназiй, колегiумiв, спецiалiзованих шкiл та приватних шкiл.

4.7. Забезпечуе роботу

з

атестацii дошкiльних, загшIьноосвiтнiх та
позашкiльних навчалъних закладiв, ведення облiку i складання звiтiв з цих
питань у межах своеi компетенцii.

та

4.8. Вживае заходiв для забезпечення дошкiлъними, загаJIьноосвiтнiми
позашкiльними навчсLлъними закjIадами н€шежного рiвня дошкiльноi,

загаJIьноi середньоi, позашкiльноi освiти, органiзовуе

iх

навчаJIьно-

методичне та iнформацiйне забезпечення, сприяе пiдвищенню квалiфiкацii та
розвитку творчостi педагогiчних працiвникiв.

4.9. Контролюс дотриманнЯ дошкiльними, заг€шьноосвiтнiми та
позашкiльними навч€Lльними закладами ycix типiв i форм власностi
законодавства у сферi освiти, державних вимог щодо змiсту,
рiвня i обсягу
ocBiTHix послуг вiдповiдно до рiвня i профiлю навчання.

4.10. Сприяс органiзацiТ та реалiзацii варiативноi складовоТ змiсту

загаirьноi середньоi освiти.

4.1|. Контролюе виконання конституцiйних вимог щодо обов'язковостi
здобуття дitьми i пiдлiтками району повноi загшIьноi середньоi освiти.
4.'|2. Забезпечуе в межах своiх повноваженъ виконання Конститучii
украiни щодо функцiонування украiнськоi мови як дерх(авноi в навчальних
закладах i установах освiти.

4.|з. Сприяс задоволенню ocBiTHix запитiв представникiв нацiональних
меншин, надае можливiсть навчатись рiдгlою мовою чи вивчати рiдну мову R
дошкiльних, заг€Lпьноосвiтнiх та позашкiльних навчальних закладах
комун€Lльноi форми власностi.

4.|4. ПогоджУе статути дошкiльних, загаJIъноосвiтнiх та позашкiльних
навча-пьних закладiв комун€Lльноi та iнших форм власностi, готуе ik до
затвердження та ресстрацii в установленому порядку.

4.15. ВпрОваджуе

у

практику рекомендованi органами управлiння
освiтою HoBi ocBiTHi програми та iншi педагогiчнi розробки.

J

4.|6. Формуе замовлення на навча-пьно-методичну лiтерOтуру, бланки
звiтностi та документи про ocBiTy.

4.17. Органiзуе робоry щодо забезпечення y.rHiB загальноосвiтнiх

навчаJIьних закJIадiв пiдрутниками.

4.18. Залучас

до

реалiзацii ocBiTHix про|рам творчi спiлки,

нацiонально- кулътурнi товариства, громадськi органiзацii (зокрема дитячi i
мол одiжнi ), зареестрованi у порядку, визначеному законодавством Украiни.

4.I9. Проводитъ роботу, спрямовану на виrIвлення, пiдтримку

i
розвиток обдарованих дiтей, забезпечуе проведення серед учнiв таких заходiв
як олiмпiади, турнiри, змагання, конкурси, фестивалi тощо.
4.20. Здiйснюе контроль за створенням безпечних умов для навчання i
дошкiльних,
працi учасникiв навчzLльно-виховного процесу
закладах
заг€Lльноосвiтнiх та позашкiльних навчzLльних
району.

у

4.2|. Вживае заходiв щодо захисту прав та iHTepeciB учнiв i вихованцiв,
у тому числi дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, якi
виховуються у сiм'ях опiкунiв.

4.22. Сприяс вiдповiдним пiдроздiлам органiв внутрiшнiх справ та
соцiа_гtьним службам у роботi щодо запобiгання дитячiй бездогляДностi та
правопорушенням i злочинностi серед дiтей та пiдлiткiв.

4.2З. Забезпечуе розгляд звернень громадян з питань, якi напежать до
його компетенцii, у разi потреби вrкивае заходiв щодо усунення причин, яКi
зумовили Тх появу.
4.24. Готуе та в установленому порядку пода€ статистичну звiтнiсть
про стан i розвиток освiти у районi.
4.25.ъПодае пропозицii,Щепартаменту освiти XapKiBcbKoi MicbKoi ради
за погодженням голови адмiнiстрацii КиiЪського району ХаркiвсъкоI MicbKoi

ради щодо призначення керiвникiв загальноосвiтнiх, позашкiльних

Та

дошкiльних навч€Lльних закладiв, вживас заходiв для належного рiвня ix
адмiнiстративноI дiяльностi, проводить роботу з резервом керiвниКiВ

,навчапьних закладiв.

4.26. Порушуе перед .Щепартаментом освiти XapKiBcbKoT MicbKoi ради
кJIопотання про заохочення та дисциплiнарнi стягнення щодо керiвникiв
дошкiльних, загаJIьноосвiтнiх та позашкiльних навча-пьних закладiв районУ.
4.27. Призначас на посаду та звiльняс з посади заступникiв директорiв,

педагогiчних працiвникiв заг€Lпьноосвiтнiх

навчаJIьних заклаДiв

Та

заступникiв директорiв позашкiльних навчапьних закладiв.

4.28. Прогнозуе потребу райоку у педагогiчних працiвниках i
рпецiалiстах i у разi необхiдностi укладае договори з вищими навч€Lпъними

вакладами на iх пiдготовку.

4.29. Сприяе наданню педагогiчним працiвникам державних гарантiй,
передбачених законодавством Украiни, вживае заходiв щодо соцiального
захисту учасникiв навчаIIьно-виховного процесу.

4.З0. ОРГаНiЗУе РОботУ щодо пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних
працiвникiв, ix вiдповiдноi науково-методичноi пiдготовки, проводить

атестацiЮ педагогiЧних працiвникiв згiдно iз законодавством УкраiнЙ.

4.зl. Сприяе фiнансовому забезпеченню iснуючот мережi

навчаJIьних

закладiв комунапьноi форми власностi.

4.32. Вносить пропозицii щодо обсягiв бюджетного
фiнансування
навч€tльниХ закладiв та установ освiти, якi перебувають
у комуна_гrьнiй
власностi, аналiзуе ix використання.

4.зз.

Контролюе створення

та

аналiзус використання у
3€lга^пьноосвiтнiх навч€шьних закладах фоrду загаJIьного обов'язкового
навчання, який формуеться за рахунок KoruTiB бюджету MicTa Харкова, а
такоЖ залучення коштiв пiдприсмств, установ, органiзацiй та з iншиi
д"..р.п
для задоволення матерiально-побутових потреб учнiв.
4-з4. Сприяе матерiалъно-технiчному забезпеченню загальноосвiтнiх,
дошкiльних та позашкiльних навчаJIьних закJIадiв; введенню в дiю ix нових
примiщень, комплектуванню меблями, вiдповiдним обладнанням, навч€шьнометодичними посiбниками, пiдру^lниками тощо.
4.з5. Органiзуе пiдготовку навч€шьних закладiв до нового навч€шьного
року, зокрема до роботи в осiнньо-зимовий перiод, проведення поточного та
капiтального peMoHTiB примiщень.

4.36. Здiйснюе контроль за дотриманням правил технiки безпеки,

протипожежноi безпеки i санiтарного режиму в навчаJIьних закладах та надае
прак,гJ.Iчну допомогу у проведеннi вiдповiдноi
роботи.
4-з7. Сприяе дiяльностi дитячих та молодiжних органiзацiй, творчих
об'еднанъ, товариств.

,

4.38. Забезпечуе створення та функцiонування психологiчноi слryжби в
ЕавчzLльних закладах.

i

4.39. Коорлинуе роботу, пов'язану

iзакладах професiйноi орiентацii y"rHiB.

4.40.
liбюджетних

ОрганiзуС харчування дiтей
та залучених коштiв.

у

iз

здiйсненням

у

навчаJIьних

навчаJIьних закJIадах за рахунок

4.4|. Вносить пропозицiт щодо органiзацiт безоплатного медичного
оослуговування дtтей та учнiв у дошкiльних, заг€ulьноосвlтнlх та
позашкi"ГtьниХ навча.пьНих заклаДах, здiйснення оздоровчих заходiв.

-г
J

4.42. Органiзус i контролIое виконання навчальними

закJIадами

нормативних i розпорядчих aKTiB у галузi освiти.

i

проводить I] устаIIовленому порядку коrrференцii,
сеlrлiнари, нарали з питань, що наJIежать до його компеr,енцii.

4.4з. Органiзовус

4.44. Взаемодiс з iншими структурними пiдроздiлами Адмiнiстрацii
китвського району xapkiBcbkoТ Micbkoi ради, гriдприемствами, установами та
органiзацiями Bcix форм власностi, об'еднаннями громадян.
4.45. Проводить

у разi потреби спiльнi

заходи

з iншими

органами

ллiсцевого самоврядування та видас вiдповiднi акти.

4.46. Виконус iншi функцii вiдповiдно до покладених на нъого завдань.
4.47. Управлiння мае право:

4.47.I. одержувати в установленому порядку вiд органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприемств, установ, та органiзацiй Bcix форм власностi
iнформацiю i матерiали, необхiднi для виконання покладених на Управлiння
завдань.

4.47.2. Вносити пропозицii з питанъ удоскон€tлення органiзаuii
полiпшення навча-пьно-методичного
навчапьно-виховного процесу,

забезпеченнlI навчаJIьних закладiв.

.З. Строрювати aвTopcbKi колективи для внесення пропозицiй до
регiональних посiбникiв.
4.47

4.47.4. Заrryчати працiвникiв iнших структурних

пlдроздlлlв
ддмiнiстрацiт Киiвського району xapkiBcbkoT MicbrtoT ради, пiдприемств,
з ik керiвниками)
установ та органiзацiй Bcix форм власностi (за погодженням
для розгляду питань, що наJIежать до його компетенцii.

Вносити пропозицiI до Щепартаменту освiти ХаркiвськоI MicbKoi
Ради щодо укладення в установленому порядку угод про спiвпрацю,
встановлення прямих зв'язкiв з навч€tльними закладами i науковими
тощо.
установами зарубiхtних кратн, мiжнародними органiзацiями, фондами
':ь,

4.47":5.

,,

4.47.6. Зупиняти (скасовувати) у межах своеi компетенцii дiю наказiв
iкерtвникlв навчаJIьних закладiв, якщо вони суперечать законодавству або
].
l виданi з перевищенням 1х повноважень.
i.

4.47.7. Органiзовувати

i

проводити

в

установленому порядку

конференцii, семiнари, наради з питань, що нrшежать до його компетенцii.
4.4,7.8. УкладатИ угодИ прО спiвробiТництво, поновлювати прямi
зв'язки з навчzLльними закладами, науковими установами краiни, зарубiжних
кратн, мiжнародними органiзацiями, фондами тощо.
4.47.g. Звертатись до судових та правоохоронних органiв в iHTepecax
Управлiння з метою захисту його прав та законних iHTepeciB.

l

5.

СТРУКТУРА УПРАВЛIНFUI

5.1.

,,Щiяльнiсть Управлiння регламентуеться Положенням, що
уlтверджуеться Харкiвською мiсъкою радою.

визначенi

у

i

вiдповiдальнiсть працiвникiв Управлiння
посадових iнструкцiях, якi затверджуються нача_пьником

5.2. Права, обов'язки

Управлiння.

5.з. При Управлiннi дiють пiдроздiли: централiзована бухгалтерiя;

методичний центр; лабораторiя комп'ютернrх технологiй в ocBiTi; господарча
група. Щiяльнiсть цих пiдроздiлiв регламентуеться Положень про них, якi
затверджуються начаJIьником Управлiння.

5.4. .Щля узгодженого вирiшення питань, що н€шежать до компетенцii
управлiння, при ньому утворюеться колегiя. Положення про колегiю
склад колегii затверджуетъся головою адмiнiстрацiТ
Управлiння
китвського району xapkiBcbkoi мiсъкоi Ради. Рiшення колегii
впроваджуються наказами начапьника Управлiння.

та

5.5. При Управлiннi може створюватися рада керiвникiв навчальних
закладiв, громадськi ради, koMicii з числа учасниttiв навчаJIьно-виховного
процесу, представникiв громадськостi, iншi cTpyKTyprli пiдроздiли.
6.

КЕРIВНИЦТВО УПРАВЛIННJIМ

,

б.1. Управлiння очолюе начаJIьник Управлiння, якиЙ призначаеться на
за поданнrIм голови
; поauду та звiльняеться з посади мiським головою
та за погодженням
i адмiнiстрацii Киiвського району xapkiBcbkoi Micbkoi ради
порядку,
! i, д"р.ктороМ .ЩепартаМентУ освiти XapKiBcbKoi MicbKoi ради у
,визначеному чинним законодавством Украiни та повинен мати повну вИЩУ
i п.дu.о.iчну ocBiTy i стаж KepiBHoi роботи у навча_пъних закладах, мiсцевих
органаХ управлiння освiтою або наукових установах не менше 5 poKiB.
'

б.2. НачаJIьник Управлiння:

6.2.1. Здiйснюе керiвництво дiяльнiстю Управлiння, несе гrерсонаJIьнУ
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Управлiння завдань,

6.2.2. Г[пануе i координуе дiяльнiсть Управлiннll та пiдпорядкованих
керiвникiв навчалъних закпадiв з питанъ,
;управлiнню навчаJIьних закладiв,
i що належать до його компетенцii.

6.2.з. особисто вiдповiдае за виконання покладених на УправлiннЯ

завдань з реалiзацii державноi полiтики у галузi освiти.

6.2.4..Щiе вiд iMeHi УправлiннJI, представляе його iнтереси у вiдносинаХ
органами державноi влади, органами мiсцевого самоврядування,
громадськими органiзацiями (об'еднаннями),
полiтичними партiями
пiдприемствами, установами, органiзацiями, громадянами без доручення.

з

i

l

6,2,5. Вiдкривас i закривае поточнi рахунки в органах
казначейськот слуrкби та установах банкiв вiдповiдно

ЩержавноТ

до

законодавства УкраiЪи.

6,2,6. Видас накази
контролюс ik виконання.

в

чинного

мех(ах cBoei компетенцii, органiзовуе та

6,2,7, Оргагriзовуе пiдготовку проектiв нормативних aKTiB з питань,
вiлнесених до повноваженЬ Управлiння, та в[IоситЬ Тх на
розглr{Д мiськiй

рuдi,

виконавчому KoMiTeTy ради.

6.2.8. Затверджуе посадовi iнструкцii працiвникам Управлiння,

керiвниlсам пiдпорядкованих навч€шьних закладiв ,u ,uarу.,никам
директорiв
загаJIьн о о cBiTHix та позашкiлъних навчаJIьFIих з акл адiв.
6.2.9. Затвердхtус Положення про пiдроздiли Управлiння.

6.2.10. Вносить пропозицii щодо кошторису доходiв i видаткiв,
граничноi чиселъностi, фоrду оплати працi працiвникiв пiдвiдомчих

навча_пьних закладiв та внесен.ня змiн до пiдроздiлiв Управлiння.

6.2.I1. Плануе потребУ в коштах на вiдповiдrrий бюджетний piK
для
фiнансування державних та мiських програм :] питань осlзi.ги, I.oTy(] та надас
бюджетнi запити.

6.2.|2. Розпоряджасться коштами Управлiнлtя в мех(ах затверджеI{ого

кошторису.

6.2.|З. Укладас договори, контракти, угоди для

дiяльностi Управлiння, видае довiреностi.

6.2.|4. Готуе

та

нада€

забезпеченrrя

головi адмiнiстрацii Киiвського району

XapKiBcbKoi MicbKoi ради необхiднi матерiал, дпi iнформування мешканцiв
району про виконання рiшенъ мiсъкоi ради, викоЕIавчого KoMiTeTy ради,
розпоряджень мiського голови та про iншi питання, якi стосуються дiяльностi
Управлiння.

6,2.15, Призначае

та

звiльняе

обслуговуrочий персонаJI Управлiння.

з

посад технiчних працiвникiв,

6.2,I6. Надае пропозицiТ головi адмiнiстрацii КиТвського
району
xapkiBcbkoi Micbkoi ради про призначення та звiльнення iз займаних посад
посадових осiб мiсцевого самоврядування Управлiння, притягнення ix
до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi, застосування заходiв дисциплiнарного
впливу, а також заохочення працiвникiв.

6.2.|7. Подае пропозицii директору .Щепартаменту освiти XapKiBcbKoT
MicbKoi Ради щодо кандидатур керiвникiв дошкirr"""*, загаJIьноосвiтнiх та
позашкiльних навч€UIьних закладiв.

6.2.18. Призначае на посаду та звiльняе з посади працiвникiв
iлiв Управлiння, заступникiв директорiв, педагогiчних працiвникiв
HoocBiTHix навча_пьних закладiв та заступникiв
директорiв

I

навча_пьних закладiв.

6.2.|9. Погоджуе призначення

]

навчаqьних закладiв, якi

на посаду керiвникiв приватних
входять до мережi навчапьних закладiв Киiвського

райоцч.

,

6.?.20. Порушуе перед Щепартаментом освiти XapKiBcbKoT MicbKoT ради
;шrошgгання Про ЗаохоЧення та дисциплiнарнi стягнення щодо керiвникiв
закладiв Киiвського району.
iшавпаяьнrrх
i

6-2-2l. Заохотуе та накJIадае дисциплiнарнi стягнення на працiвникiв
iлiв Управлiння та заступникiв директорiв, педагогiчних працiвникiв
iTHix навч€Llrъних закладiв та заступникiв директорiв
их навчагIьних закладiв.
6.2.22. Веде особистий прийом громадян, забезпечуе виконання iх
вимог i обrрунтованих прохань, розглядае в установленому порядку
громадян.

6.2.23. Iнформуе мешканцiв району про виконанFIя рiшень MicbKoT
вЕконавчого KoMiTeTy ради, розпоряджень мiського голови та висвiтлюе
дiялънiсть у засобах масовоi iнформацii в межах своеТ компетенцii.
6-2.24, Здiйснюе iншi повноваження, покладенi на неТ вiдповiдно до
законодавства Украiни, а також виконуе завдання, визначенi
MicbKoi ради, виконzlвчого KoMiTeTy, розпорядженнями мiського
7.

[IриюнI_ЕвI положЕннrI

!:r,

]

7-1. Лiквiдацiя та реорганiзацiя Управлiння проводиться Харкiвською
радою у порядку, визначеному чинним законодавством Украiни.

7.2. Змiни та доповнення до Положення про Управлiння вносяться у
шOрядку, встановленому для иого прииняття.

