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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТЬ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VIIІ скликання 

                                                         Десятої  сесії 

 

__.04.2021р.      Летичів                 № 

 

 

Про делегування повноважень  

відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

 
 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 25 Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

дошкільну освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

Закону України «Про позашкільну освіту», з метою реалізації державної 

політики у сфері освіти на території Летичівської  селищної ради та 

ефективного управління закладами освіти громади, Летичівська   селищна 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Делегувати відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради, наступні повноваження:  

1.1.Укладати строкові трудові договори (контракти) з керівниками 

закладів освіти, обраних (призначених) у порядку, встановленим 

законодавством та установчими документами закладів освіти; 

  1.2.Розривати строкові трудові договори (контракти) з керівниками 

закладів  освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та 

установчими документами закладів освіти;  

  1.3.Затверджувати кошториси та приймати фінансові звіти закладів 

освіти у випадках та порядку, визначених законодавством; 

  1.4. Здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю 

закладів освіти; 



  1.5. Здійснювати контроль за дотриманням установчих документів 

закладів освіти; 

  1.6. забезпечувати створення у закладах освіти інклюзивного 

освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; 

  1.7. Здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 

походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками; 

  1.8. Здійснювати контроль за виконанням плану заходів, спрямованих 

на запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладах освіти; розглядає 

скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами 

здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників та приймає рішення 

за результатами розгляду таких скарг; 

  1.9. Реалізовувати інші права, передбачені законодавством та 

установчими документами закладів освіти. 

2. Летичівська селищна рада залишає за собою право здійснювати постійний 

контроль за якістю виконання делегованих повноважень відділом освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань охорони здоров`я, освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту (голова комісії Марущак С.М.). 

 

 

 

 

    Селищний голова                        Ігор  ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Погоджено:  
 

 

 

Заступник селищного голови     ______________ Анатолій НІЦЕВИЧ 

 

 

Начальник юридичного відділу ______________ Олена КОБЕРНИК  

 

 

Секретар селищної ради           ________________Василь ПРОВОЗЬОН 

 

 
 


