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1. зАгАльнI положЕннrI

1.1. Управлiння освiти адмiнiстрацii Киiвського району Харкiвськоi
MicbKoi ради (далi - Управлiння) е самостiйним виконавчим органом
XapKiBcbKoi MicbKoT ради, який утворюеться Харкiвською мiською радою.

1.2. Управлiння е пiдзвiтним i пiдконтрольним Харкiвськiй мiськiй радi,
пiдпорядковуеться виконавчому KoMiTeTy XapKiBcbKoi MicbKoi ради, MicbKoMy
головi, головi адмiнiстрацii Киiвського району XapKiBcbKoi MicbKoi ради,
директору,Щепартаменту освiти XapKiBcbKoi MicbKoi ради.

1.3. Управлiння е правонаступником управлiння освiти Киiвськоi

районноi в м. XapKoBi ради у зв'язку з перейменуванням.
1.4. У своiй дiяльностi Управлiння керуеться Конститучiею i законами

Украiни, постановами ВерховноТ Ради УкраiЪи, декретами, постановами
i розпорядженнями Кабiнету MiHicTpiB УкраIни, актами Президента Украiни,
нормативними i розпорядчими актами у галузi освiти, цим Положенням
та iншими нормативними актами.

1.5. Управлiнню пiдпорядкованi, пiдконтрольнi та пiдзвiтнi заклади

дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльноТ освiти, що розташоЁанi на
територii Киiвського району м. Харкова в межах повноважень, встановлених
законодавством Украiни.

2. юридлгпilЙстАтус тА мАЙно упрАвлIннrI

2.1. Управлiння е юридичною особою, веде самостiйний баланс, мае
право вiдкривати рахунки в органах.Щержавноi казначейськоi служби УкраIни
та установах оанюв вlдповlдно до законодавства у краlни, мае rrсча,j.,ку

iз зображенням ,,Щержавного Герба Украiни та своiм найменуванням, кутовий
банкiв вiдповiдно до законодавства УкраiЪи, мае печатку

штамп i бланк встановленого зрzвка, печатки та штампи для документiв.
2.2. Управлiння в межах своiх повнов€Dкень мае право укJIадати вiд 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.

2.3. Майно Управлiння належить йому на правi оперативного управлiння.
Управлiння володiе та користусться майном, що знаходиться в його

управлiннi. Розпорядження майном здiйснюеться вiдповiдно до положень
законодавства УкраiЪи.

2.4. Улравлiння 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. Юридична адреса Управлiння: 61002, м. XapKiB, вул. Чернишевська,

26.
Повна н€вва: Управлiння

XapKiBcbKoi MicbKoi ради.

освiти адмiнiстрацii Киiвського раиону



Скорочена н€}зва: УОА КиiЪського району ХМР.

3. мЕтА тА зАвдАнIUI УTIPABлIHH'I

3.1. Метою дiяльностi Управлiння е забезпечення реалiзацii державноi
ПОЛiТИКИ У Сферi освiти та якостi освiти на територii Киiвського району
м. ХаркОва в меЖах повнОважень, встановлених законодавством Украiни.

З.2. Основними завданнrIми Управлiння е:
3.2.1. Забезпечення доступностi дошкiльноi та заг€rльноi середньоi освiти

дJlЯ Bcix громадяН, якi проживають на територii Киiвського району
м. ХаркОва, та вжиттЯ заходiВ для забеЗпеченнrI потреби у позашкiльнiй ocBiTi,
зокрема для залrIення здобувачiв освiти, якi потребують соцiальноi допомоги,
до рiзних фор, позашкiльноi освiти.

3.2.2. Створення умов для здобуття Iромадянами повноi загальноi
середньОi освiти вiдповiдно до ik ocBiTHix потреб, iндивiдуальних здiбностей
i можлиВостей, реа-гliзацii права, гарантоВаногО Конституцiею Украiни. У разi
лiквiдацii в установленому законодавством порядку закJIаду загальноi
середньОi освiти, який перебувае у комунальнiй власностi територiальноi
громади MicTa Харкова, Управлiння вживае заходiв щодо влаштуваннrI
здобувачiв освiти до iнших закладiв загальноi середньоi освiти.

3.2.З. Здiйснення управлiння, навч€UIьно-методичне керiвництво
та перевiрка дiяльностi закладiв освiти, що знаходяться на територii районуi е комун€rльною власнiстю територiальноi громади MicTa 

- 
Харкова;

координацiя дiяльностi цих закладiв та закладiв освiти iнших типiв i фор,"
власностi у межах наданих законодавством повноважень.

з.2.4. Забезпечення планування та розвитку мережi закладiв
загальноi середньоi та позашкiльноi освiти з метою розвитку
здобувача освiти, його здiбностей i обдарувань.

з.2.5. Здiйснення монiторинry якостi та ефективностi управлiнських
рiшенЬ керiвникiВ закладiВ освiти, щО знаходяться на територii районуi е комунaльною власнiстю територiальноi |ромади MicTa- Харкова,
та ik впливу на якiсть ocBiTHix послуг, що надаються.

з.2.6. Забезпечення соцiального захисту, охорони життя, здоров'я
та захисТу праВ )^rасникiв освiтнього процесу в закладах i установах освiти;
оздоровлення та вiдпочинку здобувачiв освiти в межах наданих повноважень.

з.2.7 . Впровадження су{асних iнформацiйних технологiй.
3.3. Управлiння при виконаннi покJIадених на нього завдань взаемодiс

з органами державнот влади, мiсцевого самоврядування, iншими
структурними пiдроздiлами Адмiнiстрацii КиiЪського району XapKiBcbKoi
Micbkoi ради, пiдприемствамн, установами, органiзацiями, |ромадськими
об'еднаннями, депутатами MicbKoi ради.

3.4. Накази нач€UIьника Управлiння, прийнятi в межах його повноважень,
е обов'язковими до виконання закJIадами дошкiльноТ, загальноi середньоi
та позашкiльноi освiти Киiвського району м. Харкова.

дошкiльноi,
особистостi
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4. ФункI_цi утIрАвлIнн,I BIдIOBIд{O до зАвдАнь
ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

4.|. Здiйснюе керiвництво дiяльнiстю закладiв дошкiльноi, загальноi
середньоi та позашкiльноi (у межах наданих повноважень) освiти,

розташованих на територii Киiвського району м. Харкова.
4.2. Координуе роботу пiдпорядкованих закладiв освiти з питань навчання

й виховання дiтей дошкiльного та шкiльного BiKy.
4.3. Аналiзуе стан дошкiльноi, загальноi середньоi, позашкiльноi освiти

у Киiвському районi м. Харкова, е виконавцем мiських програм щодо розвитку
освiти, органiзовуе i здiйснюе монiторинг виконання цих програм у закJIадах

освiти.
4.4. Вносить в установленому порядку пропозицii щодо створення,

реорганiзацii, лiквiдацii закладiв освiти Киiвського району м. Харкова.
4.5. Вносить пропозицii щодо впорядкування мережi закладiв дошкiльноi,

загаJIьноТ середньоi та позашкiльноi освiти Киiвського району м. Харкова.
4.6. Гоryе проекти наказiв голови адмiнiстрацii Киiвського' району

XapKiBcbKoi MicbKoT ради про закрiплення за закJIадами дошкiльноi та загальноI
середньоi освiти територii обслуговування, вiдповiдно до якоТ ведеться облiк
дiтей дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв, KpiM встановлених
законодавством УкраiЪи випадкiв.

4.7. Сприяе проведенню лiцензування ocBiTHboi дiяльностi,
iнстиryцiйного аудиту закладiв освiти, веденнrI облiку i складання звiтiв iз цих
питань у межах cBoei компетенцii.

4.8. Здiйснюе нормативне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi
закладiв дошкiльноi, загальноi середньоi та позашкiльноi освiти.

4.9. Здiйснюе монiторинг ефективностi реалiзацii державноi полiтики,
дотримання aKTiB законодавства з питань освiти, виконання закJIадами освiти
державних вимог щодо змiсту, рiвня та обсягу дошкiльноi, загальноi
середньоi, позашкiльноТ освiти в межах повноважень, встановлених
законодавством УкраiЪи.

4.10. Сприяе розробцi плану заходiв, спрямованих на запобiгання
та протидiю булiнry (цькуванню) в закJIадах освiти.

4.1l. Здiйснюе контроль за веденням облiку уrнiв/вихованцiв закJIадами

освiти.
4.|2. Забезпечуе в межах cBoix повноважень виконання Конституцii

Украiни щодо функцiонування украiнськоi мови як державноi в закJIадах

та установах освiти.
4.|3. Сприяе задоволенню ocBiTHix запитiв осiб, якi належать до корiнних

народiв Украiни, та осiб, якi ншtежать до нацiонzlпьних меншин УкраiЪи,
вiдповiдно до законодавства Украiни.
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4.|4. Погоджуе статути закладiв дошкiльноi, заг€Lльноi середньоi

та позашкiпьноi освiти, координуе роботу щодо реестрацii установчих

докуIиентiв закладiв освiти у визначеному законодавством УкраiЪи порядку,

4.15. Сприяе проведенню експериментЕ[пьноi та iнновацiйноi дiяльностi

в ocBiTHboМy проц."i у закJIадах освiти КиiЪського району м. Харкова,

4.16. Формуе замовлення на навч€шьно-методичну лiтераryру, бланки

звiтностi та документи про ocBiTy.
4.|7. Органiзуе робоry щодо забезпечення учнiв закладiв загальноi

середньоi освiти пiдруrниками, дидактичними матерiалами.

4.1,8. Загrуlае д; решiзачii ocBiTHix програм творчi спiлки, нацiонально_

культурНi товарИства' громадсЬкi об'едНаннЯ (зокрема дитячi i молодiжнi),

благодiинi органiзацii, заресстрованi у порядку, визначеному законодавством

Украiни.
4.|9. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, пiдтримку 1 розвиток

обдарованих дiтей, 
^забезпечуе 

проведення серед учнiв таких заходiв,

як олiмпi4ди, црнiри, змагання, конкурси, фестивалi тощо.

4.2О. Здiйснюе монiторинг створення безпечних умов дJUI навчання 1 прац1

освiтнього процесу у закJIадах дошкiльноi, загальноi середньоi
уrасникiВ освiтньогО процесУ У закJIадаХ дошкlльно1, загальн11I UсрЕлrrьUr

iu поru-кiльноi освiти КиIвського району м. Харкова в межах повноважень,

встановлених законодавством Украiни,
4.2|. Вживае заходiв щодо захисту прав та iHTepeciB здобувачiв освiти,

у тому числi дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, тощо,- 
4.zz. Сприяе вiдповiдним пiдроздiлам Нацiональноi полiцii Украiни та

соцiальНим слуЖбам У рЪботi щодо запобiгання дитячiй бездоглядностi та

ПраВоПорУшенняМlзЛочинностlсереДл1.Iеи'I.аlllлJrrrкrD.
4.2з. Забезпечуе розгляд запитiв на публiчну iнформацiю, звернень

громадян iз питань, Що н€lлежать до його компетенцii, у разi потреби вживае

заходiв щодо усунення причин, якi зумовили ix появу,

4.24. Гоryе та в установленому порядку подае статистичну звiтнiсть про

стан i розвиток освiти у районi.
4.25. Подае .rропоi"цiТ Щепартаменту освiти XapKiBcbKoi MicbKoi ради

за погодженням .ono"" адмiнiстрацii Киiвського району xapkiBcbkoi Micbkoi

ради щодо призначення керiвникiв закладiв дошкiльноi та позашкiльноi

освiти, вживае заходiв для нЕUIежного рiвня адмiнiстративноi дiяльностi

керiвникiв закладiв освiти, проводить роботу з резервом керiвникiв закладiв

освiти.
4.26. Порушуе перед ,Щепартаментом освiти XapKiBcbKoi MicbKoi ради

кJIопотаннJI про заохочення та притягнення до дисциппiнарноi

вiдповiдалrьностi керiвникiв закладiв дошкiльноi, загальноi середньоi

та позашкiльноi освiти раЙону._
4.27. Прогнозуе потребу закладiв освiти району

працiвниках i спецiалiстах.
у педагогiчних
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4.28. Сприяе у межах компетенцii наданню педагогiчним працiвникам

державних гарантii, передбачених законодавством Украiъи, вживае заходiв

щодо соцiагrьного захисту учасникiв освiтнього процесу.

4.2g. Органiзуе робЬту щодо пiдвищення кваrriфiкацii педагогiчниХ

працiвникiв, ik вiдповiднот науково-методичнот пiдготовки, проводить

атесrацiю педагогiчних працiвникiв згiдно iз законодавством Украiни.

4.з0. Сприяе фiнансьвому забезпеченню наявноi мережi закладiв освiти

"'о'"о:'i:Т";ý:х"i:iЖ";#lъhень вносить пропозицii щодо обсягiв

бюджетного фiнансування закладiв та установ освiти, анагliзуе ix
використанrя' 

iачг викопистання ч закJIадах за " оi освiти фонду4.з2. днагliзУе ВиКорисТання У закJIаДах заГалЬно1 сереДнь' 
.

загального обов'язкового навчання, який формуеться за рахунок коштrв

бюджеry MicTa Харкова, а також заIIучення коштiв пiдприемств, установ,

органiзацiй та з iнших джерел дJuI надання соцiальноi i матерiальноi допомоги

здобувачам освiти
4.зз. Сприяе матерiа.ltьно-технiчному забезпеченню закJIадlв дошкlльно1,

загальноi середньоi та позашкiльноi освiти; введенню в дiю ix, нових

примiще"", *оrrrлектуванню меблями, вiдповiдним обладнаннrIм, навчально-

методичними посiбниками, пiдручниками тощо,

4.з4. органiзуе пiдготовку закJIадiв освiти до нового НаВЧ€IЛЬНОГО РОКУ,

зокрема до роботи в осiнньо-зимовий перiод, проведення поточного

та капiтагlьного peMoHTiB булiвель та примiщень,
4.з5. ЗабезпЪчуе доступнiсть будiвель, споруд i примiщенъ закJIадiв освiти

згiдно з державними булiвельними нормами i стандартами у межах наданих

повнов€t)кень.
4.36. Здiйснюе монiторинг роботи щодо дотримання правил безпеки

життедiяльностi та охорони працi, протипожежноi безпеки i санiтарного

режиму в закJIадах освiти у межах наданих повноважень.^ 
4.з7. Сприяе дiяльностi дитячих та молодiжних органiзацiй, творчих

об'сднань, товариств.

4.38. Забезпечуе створеннЯ та функцiонування психологiчноi служби

в закладах освiти.
4.зg. Коорлинус роботу, пов'язанУ зi здiйсненням у закJIадах освlти

професiйноi орiентацii здобувачiв освiти.
4.40. Орiанiзуе харчування дiтей у закJIадах освiти, якi перебувають

у комун€Lльнiй власностi територiальноi громади MicTa Харкова, за рахунок
бюджетних та загryчених кошliв.

4.4|. Вносить пропозицiI щодо органiзацii медичного обслуговування

здобувачiв освiти у закJIадах дошкiльноi, загальноi середньоi та позашкiльноi

освiiи, здiйснеНня вiдпочинкових та оздоровчих заходiв.



4.42. Органiзуе та координуе процес виконання закJIадами освiти

нормативних i розпорядчих aKTiB у галузi освiти.
4.4з. Органiзовуе i проводить в установленому порядку конференцii,

семiнари, наради з питань, що н€rлежать до його компетенцii.
4.44. Оприлюднюе офiцiйну звiтнiсть та публiчну iнформацiю вiдповiдно

до вимог законодавства УкраТни.
4.45. Проводить У разi потреби спiльнi заходи з iншими органами

мiсцевого самоврядування та видае вiдповiднi акти.
4.46. Виконуе iншi функцii вiдповiдно до покJIадених на нього завданЬ.

4.47. Управлiння мае право:
4.47.|. одержувати в установленому порядку вiд органiв мiсцевого

самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй Bcix фор, власностi

iнформацiю i матерiали, необхiднi для виконання покJIадених на Управлiння
завдань.

4.47 .2. Вносити пропозицii з питань удоскон€Litення органiзацti освtтнього

процесу, полiпшення навч€uIьно-методичного забезпеченнrI закладiв освiти.

4 .47 .З . Проводити аналiз ефективностi здiйснення освiтнього процеСУ.

4.47 .4. Залуrати працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв Адмiнiстрацii
Киiвського району XapKiBcbKoi MicbKoi ради, пiдприемств, установ
та органiзацiй Bcix форм власностi (за погодженням з ik керiвникамИ)

для розгJuIду питань, що н€tлежать до його компетенцii.
4.47.5. Вносити пропозицii до,Щепартаменту освiти XapKiBcbKoi MicbKoi

ради щодо укJIаденн;I в установленому порядку угод про спiвпрацю,
встановлення прямих зв'язкiв iз закладами освiти i науковими установами
зарубiжних KpaiH, мiжнародними органiзацiями, фондами тощо.

4.47.6. Проводити закупiвлю ToBapiB, робiт i послуг згiдно
iз законодавством Украiни.

4.47.7. Органiзовувати i проводити в установленому порядку конференцii,

семiнари, наради тощо з питань, що належать до його компетенцii.
4.47.8. Укладати угоди про спiвробiтництво, поновлювати прямi ЗВ'яЗКИ

iз закладами освiти, науковими установами Украiни, зарУбiЖнИХ КРаiЪ,

мiжнародними органiзацiями, фондами тощо.
4.47.9. Звертатися до судових та правоохоронних органiв в iHTepecax

Управлiннrl з метою захисту його прав та законних iHTepeciB.

5.1.

5. СТРУКТУРА УIIРАВЛIНFUI

.Щiяльнiсть Управлiння регламентуеться цим Положенням,

що затверджуеться Харкiвською мiською радою.
5.2. Права, обов'язки i вiдrrовiдальнiсть працiвникiв Управлiння виЗначеНi

у посадових iнструкцiях, якi затверджуються начаJIьником УправлiнНЯ.
5.3. При Управлiннi дiють пiдроздiли: централiзована бухгалтерiя;

методичний центр; лабораторiя комп'ютерних технологiй в ocBiTi; госПоДарЧа
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група. ,щiяльнiсть цих пiдроздiлiв регламентуеться положеннями про них,

й .ur".рджуються начч}льником Управлiння,
5.4. Щля узгодженого вирiшенЕя питань, що н€Lпежать до компетенц11

управлiння, при ньому утворюеться колегiя, Положення про колегiю

управлiння та скJIад колъгiт затверджуеться головою адмiнiстрацii Киiвського

рчйо"у XapKiBcbKoi MicbKoi ради. рiшення колегii впроваджуються накч}зами

начальника Управлiння.
5.5. При Управлiннi можуть створюватися громадськi ради, комlс11 тощо

з числа )..rасникiв освiтнього процесу, представникiв громадськостi.

6. кЕрIвництво уIIрАвлIнн'Iм

6.1. Управлiння очолюе начальник Управлiння, який призначаеться

на посаду та звiльняеться з посади мiським головою за поданням голови

адмiнiстрацii Киiвського району xapkiBcbkoi Micbkoi ради та за погодженням iз

дrр.пrоро, .Щепартаменту освiти XapKiBcbKoi MicbKoi ради I _ill1iy:
визначеному законодавством Украiни, повин€н мати повну вищу педагогlчну

ocBiTy i стаж керiвноi'роботи у .u*чдч* освiти, мiсцевих органах упРавлiння

освiтЬю або наукових установах не менше 5 poKiB,

6.2. Начальник Управлiння:
6.2.|. Здiйснюе кЬрiвництво дiяльнiстю Управлiння, несе персон€tльну

вiдповiдальнiсть за виконання покJIадених на Управлiння завдань,

6.2.2. ГIлануе i координуе дiяльнiсть Управлiння та пiдпорядкованих

управлiнню закJIадiв освiти, керiвникiв закладiв освiти з питань, що напежать

до його компетенцii.
6.2.3. особисто вiдповiдае за виконання покJIадених на Управлiння

завдань iз реалiзачii державноi полiтики у галузi освiти.

6.2.4. Дiе вiд iMeHi Управлiннrl, представля€ його iнтереси у вiдносинах

з органами державнот влади, органами мiсцевого самоврядування,

полiтичними партiями i громадськими органiзацiям_и (об'еднаннями),

пiдприемствами, установами, органiзацiями, громадянами без дорr{еншI,

6.2.5. ВiдЙвае i закривае поточнi рахунки в органах .Щержавноi

казначейськоi служби Укрыни та установах банкiв вiдповiдно до чинного

законодавства Украiни.
6.2.6. Видае нак€ви

iх виконання.
в межах cBoei компетенцii, органiзовуе та контролюе

6.2.7. Органiзовуе пiдготовку проектiв нормативних aKTiB 1з питань,

що вiдносяться до повноважень Управлiння,
6.2.8. Затверджуе посадовi iнструкцii працiвникiв Управлiння, керiвникlв

пiдпорядкованих закладiв освiти.
6.2.9. Затверджуе положення про пiдроздiли Управлiння.

Y.л--г----J-..!

6.2.10. Вносить пропозицii щодо кошторису доходiв i видаткlв, граничноl

чисельностi, фонду оплати працi працiвникiв пiдвiдомчих закладiв освiти

та внесення змiн до пiдроздiлiв Управлiння,
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6.2.|1. Гfuануе потребу в коштах на вiдповiдний бюджетний piK, вносить

пропозицii щодо обсягiв бюджетного фiнансування закладiв та установ освiти,

шо фiнансуються з бюджеry м. Харкова, аналiзуе ik використання.

6.2.|2. Розпоряджа€ться коштами Управлiння В межах затвердженого

кошторису.
62.L3. Укладас договори, контракти, угоди для забезпеченнrI дiяльностi

Управлiння, видае довiреностi.
6.2.14. Гоryе та надае головi адмiнiстрацii КиiЪського району XapKiBcbKoi

lricbkoi Ради необхiднi матерiали для iнформування мешканцiв району про

,r*о"ч"Й рiшень Харкiвськоi MicbKoi Ради та ii виконавчого KoMiTery,

розпоряджень мiського голови та про iншi питання, якi стосуються дiяльностi
Управлiння.

6.2.|5. Призначае та звlльняе з

обслуговуючий персон€tл Управлiння.
6.2.t6. Надае пропозицii головi адмiнiстрацii Киiвського раиону

XapKiBcbKoi мiськоi ради про призначення та звiльнення iЗ ЗаЙМаНИХ ПОСаД

по.чдо""" осiб мiсцевого самоврядування Управлiння, притягненнrI ik
до дисциплiнарноi вiдповiда-гtьностi, застосування заходiв дисциплiнарного
впливу, а також заохочення працiвникiв.

B.z.lT. Подае пропозицii директору,Щепартаменту освiти Харкiвськоi
Micbkoi Ради щодо кандидатур керiвникiв закладiв дошкiльноi та позашкiльноi

освiти.
6.2.|8. Призначае на посаду та звiльняе з посади працiвникlв пlдроздlлlв

Управлiння вiдповiдно до вимог законодавства УкраiЪи.
6.2.19. Погоджуе призначення на посаду керiвникiв приватних закладiв

освiти, якi входять до мережi закладiв Киiвського району.
6.2.2о. Порушуе переД Щепартаментом освiти Харкiвськоi MicbKoi ради

кJIопотання про заохочення та притягнення до дисциплiнарноi
вiдповiдаrrьностi керiвникiв закладiв освiти Киiвського району.

6.2.2|. Заохочуе та накJIадае дисциплiнарнi стягнення на технiчних

працiвникiв, обслуговуючий персон€tл, працiвникiв пiдроздiлiв Управлiння та

.u.ryn"rKiB директорiв, педагогiчних працiвникiв закладiв загальноi середньоi

освiти та заступникiв директорiв закладiв позашкiльноi освiти вiдповiдно до
нормативних вимог.

6.2.22. Веде особистий прийом громадян, забезпечуе виконанЕя

ix законних вимог та обцрунтованих прохань, розглядае в установленому

посад технiчних працiвникiв,

порядку зверненнrI цромадян.- 
6.2.2З.Iнформуе мешканцiв району про виконання рiшень XapKiBcbKoi

нього вiдповiдно до
завданнJI, визначенi

мiськоi Ради та ii виконавчого KoMiTeTy, розпоряджень мiського голови

та висвiтлюе свою дiяльнiсть у засобах масовоi iнформацii В Iч{ежах своеi

компетенцii.
6.2.24. Здiйснюс iншi повноваження, покладенi на

чинного законодавства Украiни, а також виконуе
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рitпе-=. ,, ]*,з:кiвськоi MicbKoT Ради та Ti виконавчого KoMiTeTy,

роз- a: i - : :. _:-j\tlt rtiського голови.

7. прикIнIЕвI положЕннrI

Micb.::1 ::,Jою у порядку, визначеному законодавством Украiни.
-,: Зrriни та доповнення до Положення про Управлiння вносяться

у г.;;.--,}. встановленому для його прийняття.


