
У К Р А Ї Н А 
ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

Від 01 квітня 2021 року № 36
с. Тур’ї Ремети

Про затвердження Положення 
та складу колегії відділу освіти, 
молоді та спорту Тур’є-Реметівської 
сільської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положення про відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради 
затвердженого рішенням ІІ сесії VIII скликання Тур’є-Реметівської сільської ради 
від 17 грудня 2020 року № 17, з метою погодженого вирішення питань, що 
належать до компетенції відділу освіти, молоді та спорту, виконавчий комітет 
Тур’є-Реметівської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про колегію відділу освіти, молоді та спорту 
Тур’є-Реметівської сільської ради згідно з додатком 1.

2. Затвердити склад колегії відділу освіти, молоді та спорту згідно з 
додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
голови Тур’є-Реметівської сільської ради О. Крупчинську.

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА



Додаток 1
до рішення виконавчого 
комітету сільської ради 
від 01.04.2021 р. № 36

ПОЛОЖЕННЯ 
про колегію відділу освіти, молоді та спорту

г р  «І Т *  • •• • ••Іу р ’є-Реметівської сільської ради 

1. Загальні засади
1.1. Положення про Колегію відділу освіти, молоді та спорту Тур’є- 

Реметівської сільської ради (далі -  Положення) визначає загальні засади 
утворення і діяльності Колегії (далі -  Колегія).

1.2. Колегія є консультативно-дорадчим органом, який утворюється для 
розробки та прийняття комплексних рішень з питань розвитку освіти, фізичного 
виховання та спорту, віднесених до компетенції відділу освіти, молоді та спорту 
та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його 
діяльності.

1.3. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами 
України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно -правовими 
актами Міністерства освіти та науки України, наказами департаменту освіти і 
науки Закарпатської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови 
Тур’є-Реметівської сільської ради іншими нормативними документами та цим 
Положенням.

1.4. Колегія та її склад утворюється та затверджується виконкомом Тур’є- 
Реметівської сільської ради.

2. Функції колегії.
2.1. Колегія відділу освіти, молоді та спорту:
2.1.1.обговорює і приймає рішення щодо перспектив із найважливіших 

напрямків діяльності відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської 
ради та закладів освіти, які йому підпорядковуються;

2.1.2. розглядає пропозиції щодо:
-удосконалення законодавства про освіту, фізичну культуру та спорт, 

організації освітнього процесу, поліпшення навчально -  методичного 
забезпечення закладів освіти та внесення відповідних пропозицій департаменту 
освіти та науки Закарпатської обласної державної адміністрації, Міністерства 
освіти і науки України;

- удосконалення управління системою освіти сільської ради;
- забезпечення співпраці з Тур’є-Реметівською сільською радою, 

громадськими об’єднаннями;



- розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти та фізичного 
виховання, інновацій та інформатизації;

- формування та реалізації державної політики в освітній галузі, галузі 
молоді, фізкультури та спорту;

- обговорює прогнози і програми розвитку наукового, науково - 
технічного потенціалу, інноваційної діяльності з урахуванням національно -  
культурних та соціально -  економічних особливостей громади, визначає шляхи їх 
реалізації;

- розглядає пріоритетні питання управління дошкільною, загальною 
середньою, позашкільною освітою на території сільської ради, шляхи розв’язання 
найважливіших проблем їх функціонування і розвитку (в межах компетенції);

- розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу освіти, 
молоді та спорту, закладів освіти, що належать до сфери його управління;

- аналізує стан роботи відділу освіти, молоді та спорту, з питань 
забезпечення на території сільської ради прав громадян на освіту;

- розглядає результати роботи відділу освіти, молоді та спорту, закладів 
освіти, що належать до сфери його управління (в межах компетенції);

- аналізує стан дотримання законодавства та виконавської дисципліни в 
галузі освіти на території Тур’є-Реметівської сільської ради;

- розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на 
відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради.

3. Склад колегії
3.1. Очолює колегію начальник відділу освіти, молоді та спорту. У разі 

тривалої відсутності начальника відділу, його обов’язки щодо організації роботи 
колегії виконує особа, на яку покладено виконання обов’язків керівника відділу 
освіти, молоді та спорту.

3.2. До складу колегії відділу освіти, молоді та спорту освіти входять 
працівники відділу, а також керівники та працівники закладів освіти, фізкультури 
та спорту, що належать до сфери управління відділу освіти, молоді та спорту.

3.3. Колегія відділу освіти, молоді та спорту обирає секретаря колегії на 
поточний рік (або постійно).

4. Організація роботи
4.1. Основною формою роботи колегії є її засідання, які проводяться 

відповідно до плану роботи колегії або скликаються начальником відділу освіти, 
молоді та спорту в міру потреби.

4.2. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою 
плану засідань, які передбачені у річному плані роботи відділу освіти, молоді та 
спорту з визначенням питань, що необхідно розглянути, строку подання 
матеріалів, осіб, відповідальних за підготовку і подання матеріалів на засідання 
колегії, орієнтовної дати проведення засідань колегії.



4.3. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть 
бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не 
пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

4.5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії 
визначаються головою колегії.

4.6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із 
затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій 
здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання 
подає його голові колегії для погодження.

4.7. На розгляд колегії подаються:
1) проєкт порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з 

кожного питання;
2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням 

обґрунтованих висновків і пропозицій;
3) проєкт рішення колегії;
4) список членів колегії;
5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні 

питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен по 
батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, 
таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

4.8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до 
засідання, а у разі проведення позачергового засідання -  не пізніше ніж за один 
день до засідання.

4.9. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання 
колегії, надають матеріали секретарю колегії, не пізніше ніж за сім днів до 
чергового засідання. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, 
перевіряє правильність їх оформлення.

4.10. Секретар колегії та особи, відповідальні за підготовку питань, що 
розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу закладів 
та установ освіти, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

5. Порядок проведення засідання колегії
5.1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності -  особа, на яку 

покладено виконання обов’язків керівника відділу.
5.2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не 

менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.
5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.
5.4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами 

колегії шляхом голосування.
5.5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, 

запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути 
присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.



5.6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, 
беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий 
розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) 
підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється 
відповідно до законодавства.

5.8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного 
відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного 
голосування.

5.9. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час 
засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно, 
відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.10. Після засідання колегії особи, відповідальні за підготовку питань, 
доопрацьовують протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено 
інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, 
висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджують із членами 
колегії, іншими особами і подають на розгляд голови колегії.

5.11. За підсумками засідань колегії складається протокол, який підписує 
головуючий на засіданні та секретар колегії.

5.12. Діловодство колегії ведеться державною мовою.
5.13. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного 

наказу.
Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до 

протоколу засідання (без видання наказу).
5.14. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників 

закладів та установ освіти в частині, що їх стосується.
5.16. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у 

секретаря колегії.
5.18. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється 

відділом освіти, молоді та спорту.

6. Контроль за виконанням рішень колегії
6.1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють начальник відділу 

освіти, молоді та спорту або працівники відділу, визначені керівником.
6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею 

рішень.

Керуючий справами Михайло БІГАН



Додаток 2 
до рішення виконавчого 
комітету сільської ради 
від 01.04.2021 р. № 36

СКЛАД
колегії відділу освіти, молоді та спорту

Голова колегії

ЦАПИК - начальник відділу освіти, молоді та спорту
Владислав Йосипович

Члени колегії:

БУБРЯК 
Галина Іванівна

директор Тур’я Бистрянської гімназії

ПЛАВАЙКО 
Марина Василівна

КОРОЛЬ
Наталія Михайлівна

КРУПЧИНСЬКА 
Олександра Ярославівна

ЛАГОДА Марина 
Юріївна

МИЦЬКА
Микола Михайлович

директор Тур’я Пасіцького закладу дошкільної 
освіти

головний спеціаліст з питань загальної середньої 
освіти відділу освіти, молоді та спорту

перший заступник Тур’є-Реметівського 
сільського голови

головний бухгалтер відділу освіти, молоді та 
спорту

директор Тур’я Пасіцького закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів

Керуючий справами Михайло БІГАН


