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I. Загальнi

положення
1.1. I]iддiл монiторингу, компJIексного аrrалiзу та IIрогнозуваrIня управлiння
з питань розвитку освiти lIепартаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ Mict,KoT рали
(д1,."тri-вiltлiл) с структурrrим rri7дроз/liлом управ"lriння з IIи,га}Iь розвитку осtзi,ги
департаменту освir:и i rrауки Заlторiзt,коТ MicbKoT рали.
1.2. Вiдzli;r реа:riзус t]изrlачеtti тrовttоважсIIIIя в r,алузi освiти.
l .3. Вizдлiл безпосереllньо Iri2lrrоряддкоIзус,гься заступпику дирекl,ора
департаменту - I{ачальtIику управлiння з питань розвитку освiти департамеI]ту
освiти i науки ЗапорiзькоТ Mict,Koi рали.
1 .4. Вiддiл у своТй дiяльrrостi керусться: Конституцiсю УкраТни, законами
УкраТни, постаноRами ВерховноТ Ради УкраТни, актами Президента Украiни та
Кабiнету MiHicTpiB УкраТтrи, наказами MirlicTepcтB, iнших центраJIьних органiв
ви-{онаI}чоТ вла2lи, розпорядженнями гоJIови обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ,

рiшеннями ЗапорiзькоТ MicbKoT ради та iT виконавчого

KoMiTeTy,

розпорядженнями мiського I,оJIови, }Iаказами департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради, цим По"тtоrttеIlням та iнrrlими нормативно-правовими
ак]ами.
rI. OcHoBlli завлаtIня вiлzцi"llу
2,|. Реалiзацiя держаI]rlоТ гtолiтики в r-алузi освiти з урахуваIIням особливостей
ссцiальлtо-куJIьтурIIого сере/lовипIа мiс,га R межах визI{ачеIIих IlоRIlоважеIIь.
2.),. N4онi,горинг cTal{y розвитку ocBiTHboT галузi м. Заrrорiжжя,
2,З. Ана.lriз якостi органiзаrlii ocBiTTlboT лiяльtlос,гi зак"llаl]iв освiти мiс,га.
2.1. l1рогнозуванIIя розвитку дошкiлы,tоI, загальноТ середньоi та позашкiльноТ
освiти, удосконалення Mepelti закладiв освiти вiдповiдно до ocBiTHix пот,реб
гlюмади.
2,5. Участ,ь у розробленнi ,га забезrтечення виконання мiських цi;lьових
пrlограм, захо/liв у галузi освiти.
2,6. Сприяння cтBopeнHro умов дJIя реалiзацii гарантованого Конституlliсtо
УкраТни права Iрома/iян rrа здобуття дошкiльноТ, повноТ загальноТ середньоТ т,а
п,_rз&пIкiльноТ освiти, в тому числi права на ocBiT,y дiтей з особливими осtзiт,ttiми
Ir|:lтребами.

2.7. Уttрав:Iitrrtя

закJ]аl{ами гtозаtltкi.тIьtlоТ освi,ги: [[озаtttкilIьним н&I]чвлLI{им
закJIа/Iом <l{и,гячий Ilapк)) llаrrорiзький мiсt,кий ботаttiчний сал) ЗапорiзькоТ
MicbKoT ради Заtlорiзt коТ област,i, Позашкiльltим навчаJIьI-Iим закладом <Мiський
Ilалаr{ дитячоТ ,га юнаIlькоТ творчостi> ЗапорiзькоТ MicbKoT ради ЗапорiзькоТ

оtlласr,i, llозашкi.тIьним навчальним закладом <Станцiя юних
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради Заrrорiзькоi облас,гi.

техникiв>>

2.В. Участь у реалiзаrдiТ розпорядчих дlокументiв Запорiзькоi обласноТ
llержавFIоi алмiнiс,граtдii, Загrорiзькоi MicbKoТ ради з IIитань, визI]ачених
I]овнова}кеЕIнями.

2.9. Коордlинацiя роботи територiаJIьних вiддiлiв освiти департаменту освiти
i науки Заlrорiзькоi MicbKoT ра2lи з питаI{ь охорони праrдi в закJIалах освi,ги мiс,га,
i:l забезпечення безttеки хtи,гте2liя"irьttост:i учrriв та вихованlliв пi/ц час ocBiT,HboI,o
процесу.
3, I]iддi"rr монi,горинI,у, KoMIIJleKcHoI,o анzutiзу та Irроп]озування управ"тriння з
IIи,гань розI]итку освiт,и llelrapTaMelrTy освir,и i Ilауки ЗаrlорiзькоТ MicbKoT ра2ди
вiдпоrзiдr{о до покJrаlIених на Iiього заRl{аIlь:
3.1 . З7цiйснюс заходи ш{оло реалiзацil дерrкавноi по"тIiтики в галузi освi,ги
м. Запорiя{жя в межах повноважень.
З.2, Забезпечус вивчення, атталiз та надання оtдiнки стану функrliонування
зал:.палiв освiти MicTa.

З.З. I1рогIrозус парадигму розвитку ocBiTHr,oT системи

MicTa

урахуванням показникiв ii дiялыrост:i),
3.4. I'oTyc статистичну звiтнiсть, узагальнення матерiалiв та iнформацiТ на
MicbKoMy piBHi, iнформуе департамент освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT радlи,
Щепартамент освiти i науки обласrrоТ державноТ адмirriстрацiТ, MicbKy раду про
стаII та розвиток ocBiTrtboT r,а.lrузi (в MeTtax футкrliй вiztztiлу).
3,5. Бере участь у розробцi цirlьоtзих IIрограм, визI{аченIIя стратегiчtlих
i прiоритетних напрямкitз дliя"тtыtостi ,гериторiаJIыtих opгarliB угtравлittt,tя

з?. эез}JILтатами аналiзу (з

ocBiToto.

3,б. I'oTyc звiтнiс,гь, матерiали та irrформацiю про cTaI{ та розвиток освi,гньоТ
га.llузi, формування банку даних.

. Готус проскти рiшrень ЗаrrорiзькоТ MicbKoT ради, викоr{авчого

комir,е,гу
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради з питань розвитку та функцiонування ocBiTtrboT галузi
в I,.te}KaX визначених повIловажень.
3.lj. Бере участь у проведеннi експертизи cTaTyTiB закладiв загаJIьноТ сере2дньоТ,
до_rIкiлыrоТ та позаtltкiльноТ освiти комунальноТ форми в-пасностi.
З.1

3.9. Здiйснrос координацiю роботи ,гериторiальних вiддiлiв освiти
iз дотримаIIня правил безпеки >ttиттсдiяльнос,гi, протипожежllоТ безгtеки
i санiтарного ре}киму в заклаlIах позаtлкiльноТ освiти.

3.10. Проводить наради вiдповiдrrоТ темагики /IJIя I,оjrовI{их сttецiазriс,гiв

тери,горiалыIих вilцlti;riв освi,ги.

. Забезпечуе розгJlя/l зверIIеIIь rромаllян з

IIи,га"нь, IIIo належать
llo компетеrrцiТ вiд2дiлу. Забезпе.lуе викоIIанIIя вимог законолаRства УкраТни rrpo
доступ до пуб.пiчноТ irrформацiТ.
З.12. Виконус iншi функцiТ, пдо випливають з покладених rra вiддiл завдань.
3. 13. Подас в устаIIовJIеному порялку ста,гистичllу звiтlriстъ про стан i розвиток
освiти в MicTi; орr,аlriзовуе з цiсю MeToIo збирання та опрацIовання iнформацii
i фрмування банку даIIих.
З,14. Органiзуе в ме}ках повнова}кень проведення атестацiТ педагогiчtIих i
керiвних кадрiв зак"падцiв позашкiлt ноТ освiт:и вiлrrовiдно до вимог чиFII{ого
за_i:онодавс,гва: Позаtllкi.тIылого навчального закладу <</\и,rячий парк))
Запорiзький мiський ботаrтiчний сал> ЗапорiзъкоТ Micr,KoT ради ЗапорiзькоТ
об.lастi, Позаtrrкi.тIы{ого I]авчаJIы{ого закла/]у <Мiський Палаlд дитячоТ
3.1

1

,га юнаrIькоТ творчосr,i> ЗаlrорiзькоТ MicbKoT
ради ЗапорiзькоТ

об_пастi,

Ilозашкi"rlьноI,о навчаJIьtlого закJIалу <Станцiя tоttих ,l,exгtiKiB Запорiзт,коТ MicbKoT
ради Заttорiзl,коТ обllас,гi.

4.|.

III. lIpaBa вiддiлу

I]izvli"lr в межах своТх IIоRIIоважень мас право:
4. 1.1. Одерх<уI]ати
установJIеному порялку вiд

R

структурних пiдроздiлiв
департамеI{],у освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoi ради, органiв мiсцевого
саI4овря/{уванI]я, пiдприсмств, оргаrriзацiй, установ та закладiв освiт:и
itлэормацirо, дlокументи ,га iHrrri ма,герiали, а вiд мiсIlевих органiв дерхrавноТ
статистики - сгатис,ги.ttti даIтi, rtеобхiдlri л-тrяr RикоI{аIIIIя покладених на I{bol,o
заIiданъ.
4.1.2. Залучати до розробки проектiв цiлъових програм та розгляду питаI{ь, ilIo
на.Iежать до його компетенrдiТ, педагогi.lних, науково-педагогiчних працiвтtикiв,

спеrдiаlтiстiв рiзrrих галузей, працiвttикiв мiсl{евих оргаrliв державI{оТ
ви _{oHaBLIoT в"lrали т:а Mic

4.|.З. Бра,ги yLIacтL
зал:"тtадiв осtзi,ги мiс,га.

цсt}ого сам() врялуваI

I I

r,а

tя, закл a2li в ос вiти.

у с,гворенtli, реорганiзаlliТ та

.lriKBi/IalIiT комуllаJIыlих

4.L,4. ГIроводити нарали для спецiалiст:itз тери,горiаJIъних вiддi"тriв освi,ги,
ви.(одити з пропозицiями до заступника директора - нача_пьника управлitrня з
пL_ гань розвитку освiти /]епартаменту.
4.1.5. Взаемодiяти зi структурними пiдроздiлами департаменту освir,и i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoT ради, управлirтня з питаI{ь розвитку освiти, а такоя(

з органами мiсtдевого самоврядування, органiзацiями,
об слttаннями Iромадян.

установами,

Пiдвиrlдувати квалiфiкаrlirо пIляхом I]авчаI{ня на курсах, учасr,i
ceMiHapax з питань впровадження змiсту освiт:и, удосконалення форп,t i

4.\ ,6,

у

мс:

годiв уrrравлittl{я, вIIроl]аджелl ня

i

нф

ормацi

йr

rих техно.ltогiй.

IV. КерiвrlиIl,гRо ,I,a апарат вiltlli"цу
5.1. I]izцi:r очоJIIос IIачаJlьIIик, який призIlаLIасl,ься IIа IIooa/ly i звi.тtьltясться
з -rосади мiським головоIо у вiлrrовiдlлтост:i до чи}Iного законодавст]I]а. Особа,
яка lIризначаеться на посаду начаJIьника, повинна мати вищу освi,гу, стаж
роi5оти у галузi освiти не менше, як п'ять poKiB,, та володiти державною моtsою.
5.2, I{ача.тIьник вiдлiлу:
5.2.1. Здiйснюс керiвництво вiдддi:rом, персонаJIы]о вi2дrrовiлас за виконанIIя
IIс_tJIадених на вiдлiл завдань i здiйснення ним cBoix функцiй, с,гупiнr,
вiдповiдальностi працiвrrикiв вiд;liлу.
5.2.2, Планус роботу вiддiлу та забезпечуе виконання планiв його роботи.
Вrвначае завдаFIIIя, cTBoploe умови праrдi, забезпечуе пiдвишдення дiловоi та

пF,lфесiйiлоТ квалiфiкацiТ спiвробiтникiв, здiйсrlrос контроль ,га IIесе
персоналr,ttу вiдповiла.шылiсть за викоIIаIIням працiвI-Iиками вiдzriлу посадових

об,lв'язкitз i заtз;даtlь.
5.2.З. За доручеIrIIям застуIIIIика /Iиректора деrrар,гамеI]ту-IIачальника
управ.lrirrl{я з IIитаIIь розl]игку освiти департаменту освiти i r'rауки ЗаlrорiзькоТ
MicbKoT ради zlic вiд iMeHi /Iепартаменту, представ-цяс його iнтереси в ycix
установах, органiзацiях, пiдприемства та закладах MicTa.
5.2,4. Несе персональну вiдповiдальнiсть за стан труловоТ i виконавськоТ
/{иr]щиплiни у вiддiлi.

5.;,.5.

Несе персональну вiдlповiдалытiс,гь за виконанFIя наказiв, доручень

директора дешартаменту освiти i гrауки ЗапорiзьrсоТ MicbKoT ради, /IоручеIIь
застуr,rника директора /Iепар,гаме}Iту-IIачаJIьника управлiIIня з tIи,гань розви,гку
осзiти ltellapTaмell]]y осtзiти i ttауки ЗаrrорiзькоТ MicbKoT ради в межах йоr,о
IIOBI-IoBaжeHb.

5.2.6. Rносить пропозиlliТ департаменl,у освiти i науки Загlорiзькоi MicbKoT
раJи про нагородження крашlих праrliвникiв вiлдiлу.

5.:. Посадовi обов'язки працiвникiв вiддiлу визначаються окремими

п()саlдовими irrструкцiями, якi за,гверджуIоться lIиректором департаменту
ос]iти i науки ЗаrrорiзькоТ MicbKoT ради.
5.!-. I1раrдiвrrики вiддiлу
посадовими особами органiв мiсцевого
саIловрядуваI{FIя, Тх oclloBtli права, обов'язки, вiдtlовiдальнiсть, умови оплати
прецi i соцiаrrьно-побутового забезпе.rення RизначаIоться Законом УкраТrли
<I-po службу в opгaнax мiсцеtзого самовря/]уваI{Irя)) та ittшrими законодаRчими

е

актами.

Змirrи та

V. Заклlо.lrli поло}кеIIIIя
Ilього I [о-поrкеtttтя вIIосяться у

/]опов}IеIIIIя /Io
Bci,al]ot]Jleнoмy 21.1tя йоt,о Itрийttяrтя.

I]оря/lку,

