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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

спеціаліста І категорії 

Дунаєвої Олени Анатоліївни 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

1.Загальні положення 

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно – кваліфікаційної 

характеристики спеціаліста І категорії (далі – спеціаліст). 

1.2. Спеціаліст апарату відділу освіти є посадовою особою, на яку 

поширюється дія Закону України «Про освіту», призначається на посаду і 

звільняється з неї начальником відділу освіти за розпорядженням міського 

голови згідно із законодавством про державну службу. 

1.3. Спеціаліст безпосередньо підпорядковується начальнику відділу освіти. 

1.4. Спеціаліст повинен бути фахівцем із вищою освітою, вільно володіти 

державною мовою та стажем роботи не менше ніж 3 років. 

1.5. Спеціаліст повинен знати: Конституцію України; Акти законодавства, що 

стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності міської 

ради; Закони України, Укази Президента України, постанови та 

розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші 

нормативно-правові акти; Інструкцію з діловодства; Правила ділового 

етикету; Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.  

1.6. У своєї діяльності спеціаліст керується Конституцією та законами 

України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 

України, наказами профільного Міністерства, Конвенцією про захист прав 

людини, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими 

міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими 

Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування 



в Україні», «Про державну службу» та іншими законами України з питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами 

Верховної Ради України, рішеннями Первомайської міської ради і її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими 

нормативними актами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

наказами (розпорядженнями) начальника відділу освіти виконавчого 

комітету Первомайської міської ради, а також нормативними актами з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, електробезпеки, 

виробничої санітарії та протипожежної безпеки.  

Спеціаліст дотримується Конвенції про права дитини. 

1.7. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності при прийомі на роботу та періодично (раз на три роки в 

відділі освіти). 

 

2. Функції 

Основними напрямами діяльності спеціаліста є: 

2.1. Контроль за виконанням соціального захисту дітей – сиріт та дітей, які 

залишилися без батьківського піклування, учнівської молоді. 

2.2. Робота зі Службою у справах неповнолітніх, відділом у справах сім’ї та 

молоді а також правоохоронними органами. 

2.3. Контроль за питанням оздоровлення та відпочинку дітей. 

2.4. Дотримання норм і правил з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки, дорожнього руху, електробезпеки та 

санітарно – гігієнічних норм. 

 

3. Службові обв’язки 

Спеціаліст І категорії виконує такі  посадові обов’язки: 

3.1. Здійснює забезпечення діяльності закладів освіти щодо виконання вимог 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших 

нормативних документів у галузі освіти, державних та регіональних програм 

з питань виховання, соціального захисту, профілактики злочинності та інших 

негативних проявів у дитячому підлітковому середовищі. 

3.2. Здійснює забезпечення діяльності закладів освіти щодо організації 

роботи з питань охорони дитинства у закладах освіти міста аналіз та 

узагальнення статистичних даних про дітей пільгових категорій. 

3.3. Здійснює організацію роботи щодо здійснення виплат дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, які досягли 18-річного віку. 

3.4. Здійснює координацію роботи щодо виконання програм, проектів, які 

впроваджуються громадськими організаціями. 

3.5. Здійснює зв’язок з громадськими організаціями. 

3.6. Здійснює контроль  за  станом  виховної  роботи, ходом реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей в закладах  освіти, 



проведенням  міських  та  участі  у  всеукраїнських та обласних  етапах  

конкурсів, рухів, експедицій, акцій, фестивалів  тощо. 

3.7. Організовує  спільну діяльність міської ліги  старшокласників та 

асоціації  батьківської громадськості. 

3.8. Координує  роботу  з  правової освіти та виховання учнівської молоді, 

туристсько – краєзнавчу  роботу, роботу  музеїв  при  закладах освіти  міста,  

роботу з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. 

 3.9. Здійснює моніторинг охоплення дітей  гуртковою роботою, організації 

харчування, медичного  обслуговування дітей та підлітків, здійснює  

взаємозв’язок  з  ЦРЛ,  Держпроспоживслужбою.                                                                 

3.10. Координує  роботу  по  формуванню  банків  даних дітей та підлітків за 

соціальним  статусом  та  схильних  до бродяжництва,  правопорушень. 

3.11. Організовує  спільну  роботу  зі   службою  у  справах  неповнолітніх,   

ювенальною поліцією, центральною районною лікарнею  з питань 

профілактики та попередження правопорушень, злочинності, інших  

негативних проявів  серед дітей та підлітків. 

3.12. Здійснює  контроль за організацією охорони дитинства дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, що 

навчаються  в  закладах загальної середньої освіти  міста. 

3.14. Забезпечує  права  громадян на  здобуття  позашкільної освіти. 

3.15. Координує  роботу  закладів загальної середньої освіти по створенню  

педагогічних умов для діяльності шкільного  самоврядування. 

3.16. Реалізує  регіональні, міські  програми та  заходи, розроблені на 

виконання  чинних нормативних документів всеукраїнського, обласного  та  

міського  рівнів. 

3.17. Відповідає за медичний супровід освітнього  процесу в закладах освіти, 

виконання санітарно-гігієнічних норм та правил. 

3.18. Здійснює координацію роботи закладів освіти міста з центром 

зайнятості, закладами, установами, підприємствами з питань профорієнтації 

учнівської молоді. 

3.19. Проводить оперативну  роботу  з питань  організації  освітнього процесу  

та надає  практичну  допомогу керівникам ЗОШ І-ІІІ ст. №1.  

3.20.Виконує за дорученням начальника відділу освіти інші обов’язки та 

повноваження, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації. 

3.21.Забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі освіти 

інформації з обмеженим доступом.  

3.22. Під час виконання посадових обов’язків спеціаліст має: 

- піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я 

оточуючих людей; 

- вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватися розкладу 

технологічної і обідньої перерви; 

- вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку; 

- особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, що 

створює загрозу життю чи здоров’ю або людям, які оточують; 



- дотримуватися правил з питань охорони праці відповідно до нормативно-

правових актів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки, електробезпеці тощо; 

- утримувати своє робоче місце у чистоті, забезпечувати наявність вільного 

доступу до всіх виходів; вихід із приміщення не повинен бути захаращений; 

- перед початком роботи перевіряти справність офісного обладнання; 

- застосовувати у своєї роботі вимоги законів України та інші нормативно – 

правові акти з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки, дорожнього руху, електробезпеки тощо. 

3.23. Не розголошує у будь – який спосіб персональні данні, які було 

довірено або які стали  відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків.  

 

 

4. Права 

Спеціаліст І категорії має право: 

4.1 .Давати обов’язкові для виконання вказівки керівникам закладів освіти, їх 

заступникам та іншім працівникам. 

4.2. Користуватися правами, визначеними Конституцією і законодавством 

України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.  

4.3 .Бути присутнім на будь – яких заняттях які проводяться із здобувачами 

освіти в закладах освіти. 

4.4. Перевіряти звітну документацію. 

4.5. Захищати професійну честь й гідність. 

4.6. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку 

діяльності та надавати відповідні пояснення. 

4.7. На матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в разі 

хвороби, повної або часткової втрати працездатності. 

 

5.Відповідальність 

Спеціаліст несе відповідальність: 

5.1. За невиконання або неналежне виконання без поважних причин Правил 

внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти, Положення про відділ 

освіти, інших локальних нормативних документів, розпоряджень вищих 

органів управління освітою, міськвиконкому, посадових обов’язків, 

встановлених цією Інструкцією, спеціаліст несе дисциплінарну 

відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. 

5.2. За завдані відділу освіти чи його працівникам або працівникам закладів 

освіти у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків 

збитки спеціаліст несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, 

встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством. 



5.3. За невиконання або неналежне виконання покладених завдань, 

реалізацію повноважень, дотримання трудової дисципліни.  

5.4. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, електробезпеки та санітарно-гігієнічних вимог головний 

спеціаліст притягається до відповідальності у порядку та в випадках, 

передбачених законодавством. 

6.Взаємовідносини 

Спеціаліст: 

6.1. Спеціаліст працює в режимі робочого дня за графіком, встановленим 

відповідно до 40 – годинного робочого тижня. 

6.2. У процесі своєї діяльності взаємодіє: 

- з начальником відділу освіти, заступником начальника, працівниками 

відділу та закладів освіти; 

- з службою у справах неповнолітніх, правоохоронними органами, відділом 

поліції, медичними установами; 

- з органами місцевого самоврядування; 

- з Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації. 

6.3. Проходить інструктажі з охорони праці під керівництвом заступника 

начальника відділу освіти та пожежної безпеки під керівництвом начальника 

господарчої групи. 

6.4. Може брати участь і бути членом комісії по розслідуванню нещасних 

випадків, що трапились з працівниками відділу освіти. 

 

 

 

 

Розробив: 

Заступник начальника  

відділу освіти     _______________ С.Ю. Гусєва 

 

 

ознайомлений: 

спеціаліст І категорії _______________ О.А. Дунаєва 


