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Про делегування повноважень
Стрийській районній державній
адміністрації в галузі освіти
З метою створення умов для здобуття громадянами повної загальної
середньої освіти та забезпечення розвитку мережі закладів освіти в умовах
реформування системи державного управління та відповідно до положень
статей 25, 66 Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про
загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону
України «Про позашкільну освіту», керуючись пунктом 13 частини 1 статті 44
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стрийська районна
рада
в и р і ш и л а:
1. Делегувати Стрийській районній державній адміністрації:
- реалізовувати державну політику у сфері освіти та забезпечувати якість
освіти на відповідній території, забезпечувати доступність дошкільної,
початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;
- планувати та забезпечувати розвиток мережі закладів дошкільної,
початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;
- забезпечувати доступність дошкільної та середньої освіти для всіх
громадян, які проживають на відповідній території, та вживати заходів для
забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті;

- забезпечувати та фінансувати підвезення учнів і педагогічних
працівників до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному
напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для
перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);
- вести облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку,
затвердженому Кабінетом Міністрів України;
- оприлюднювати офіційну звітність про всі отримані та використані
кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на
потреби кожного із заснованих закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;
- забезпечувати рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності;
- укладати строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу
освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та
установчими документами закладу освіти за погодженням засновника;
- розривати строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу
освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими
документами закладу освіти за погодженням засновника;
- затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт закладу освіти у
випадках та порядку, визначених законодавством;
- здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу
освіти;
- здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладу
освіти;
- забезпечувати створення у закладі освіти інклюзивного освітнього
середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
- 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;
- реалізувати і погоджувати всі інші повноваження засновника, що

передбачено законом.
2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань
освіти, науки, культури, туризму, духовності, культурної спадщини і
відродження української нації / А. Сергенюк/.
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