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ХАРКІВСЬКА 
МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
22 сесія 7 скликання 

У К Р А І НА к о г ш 

с к и й К О П И ХАРЬКОЕ 
ГОРОДСКОЙ СОБЕТ 

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
22 сессия 7 созьіва 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 17.10.2018 № /18 
м. Харків 

Про внесення змін до положень 
виконавчих органів Харківської 
міської ради 7 скликання 

На підставі ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести до рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання 
від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів 
Харківської міської ради 7 скликання» такі зміни: 

1.1. Затвердити у новій редакції Положення про Архівний відділ 
Харківської міської ради (додаток 5). 

1.2. Затвердити у новій редакції Положення про Юридичний 
департамент Харківської міської ради (додаток 9). 

1.3. Затвердити у новій редакції Положення про Департамент освіти 
Харківської міської ради (додаток 23). 

І^сЗатвердити у новій редакції Положення про Департамент охорони 
ради (додаток 76). 

/ / V . -^Контроль-^уздаонанням рішення покласти на постійні комісії 

П І Д П И 

п о д п и 

Харківської міської ради. 
Згідно з оригіналом: старший інспектор сектору 
оформлення та видачі рішень міської ради Департаменту 
орган і зац ійно ї роботи Харківської міської ради/ 
Согласно оригиналу: старший инспектор сектора 
оформлення и вьідачи р е ш р ш й .городского совета 
Департаменте организаїшйнои рМ#ь! е сХарьковского 
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Додаток 23 
до рішення І сесії Харківської міської ради 
7 скликання від 20.11.2015 №7/15 
«Про затвердження положень виконавчих 
органів Харківської міської ради 
7 скликання» в редакції рішення 22 сесії 
Харківської міської ради 7 скликання 
від 17.10.2018 № ^ / 1 8 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Департамент освіти Харківської міської ради 

(нова редакція) 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Департамент освіти Харківської міської ради (далі - Департамент) 
є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворено 
міською радою. 

1.2. У своїй діяльності Департамент підзвітний та підконтрольний 
міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському 
голові, першому заступнику міського голови. 

1.3. Департамент є правонаступником Управління освіти Департаменту 
з гуманітарних питань Харківської міської ради та Департаменту 
з гуманітарних питань Харківської міської ради. 

1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, 
законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями міської 
ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим 
Положенням та іншими нормативними актами. 

1.5. Департаменту підконтрольні управління освіти адміністрацій 
районів Харківської міської ради та підпорядковані їм заклади освіти. 

1.6. Департаменту підпорядковані та підзвітні заклади освіти міської 
мережі. 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ 

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має 
право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської 
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адміністрацій районів Харківської міської ради, закладами дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти. 

3.5. Департамент на виконання делегованих повноважень: 

3.5.1. Вносить на розгляд центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, або 
іншого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у відповідній сфері, пропозиції щодо 
впровадження експериментальних освітніх програм (навчальних планів) 
у закладах освіти міста. 

3.5.2. Розглядає питання і в установленому порядку вносить пропозиції 
міському голові, виконавчому комітету Харківської міської ради, 
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 
про нагородження працівників освіти державними нагородами, впроваджує 
інші форми матеріального і морального заохочень. 

4. ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА 
ПОВНОВАЖЕНЬ 

Департамент відповідно до покладених на нього завдань здійснює 
самоврядні та делеговані повноваження: 

4.1.3 організації мережі та здійснення керівництва закладами 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста: 

4.1.1. Здійснює управління закладами дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної та професійно-технічної (у межах наданих повноважень) 
освіти, розташованими на території міста. 

4.1.2. Координує роботу управлінь освіти адміністрацій районів 
Харківської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно 
від їх підпорядкованості і форм власності з питань навчання, виховання 
здобувачів освіти. 

4.1.3. Визначає потребу в закладах освіти усіх типів та подає пропозиції 
міській раді щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-
економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної 
матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо. 

4.1.4. Забезпечує оперативний контроль за збереженням наявної мережі 
закладів освіти; сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та 
матеріально-технічному забезпеченню. 
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4.6.9. Прогнозує потребу в педагогічних кадрах для закладів загальної 
середньої, дошкільної, позашкільної освіти, що знаходяться в комунальній 
власності територіальної громади міста, та закладів професійно-технічної 
освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету м. Харкова. 

4.6.10. Є відповідальним за проведення конкурсів (конкурсного 
відбору) на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної 
середньої освіти, що знаходяться в комунальній власності територіальної 
громади міста, та закладів професійно-технічної освіти, фінансування яких 
здійснюється з бюджету м. Харкова. 

4.6.11. Здійснює заходи щодо організації проведення конкурсів 
(конкурсного відбору) на заміщення вакантних посад керівників закладів 
загальної середньої освіти, що знаходяться в комунальній власності 
територіальної громади міста, та закладів професійно-технічної освіти, 
фінансування яких здійснюється з бюджету м. Харкова. 

4.6.12. Здійснює заходи щодо організації призначення (звільнення) 
керівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, 
що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, 
та закладів професійно-технічної освіти, фінансування яких здійснюється 
з бюджету м. Харкова, у порядку, визначеному законами та установчими 
документами. 

4.6.13. Контролює виконання керівниками закладів загальної середньої, 
дошкільної, позашкільної освіти, що знаходяться в комунальній власності 
територіальної громади міста, та закладів професійно-технічної освіти, 
фінансування яких здійснюється з бюджету м. Харкова, своїх обов'язків 
за трудовим договором (контрактом), Статуту закладу освіти, дотримання 
вимог законодавства в їх діяльності. 

4.6.14. Здійснює заохочення, преміювання та притягнення 
до дисциплінарної відповідальності керівників закладів загальної середньої, 
дошкільної, позашкільної освіти, що знаходяться в комунальній власності 
територіальної громади міста, та керівників закладів професійно-технічної 
освіти, фінансування яких здійснюється з бюджету м. Харкова. 

4.6.15. У межах компетенції сприяє наданню педагогічним працівникам 
державних гарантій, передбачених законодавством України, вживає заходів 
щодо соціального захисту учасників освітнього процесу. 

4.6.16. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. 


