
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВІ ІА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

9 0 . О 9 , Д Ш І № 

Про затвердження складу Ради 
керівників закладів освіти 
Шевченківського району м. Києва 

Відповідно до Положення про Управління освіти Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації затвердженого розпорядженням 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.03.2020 
№ 172 за результатами таємного онлайн-опитування «Вибори нового складу 
Ради керівників» з метою затвердження складу Ради керівників закладів 
освіти Шевченківського району м. Києва 

НАКАЗУЮ: 
1 .Затвердити Положення про Раду керівників закладів освіти 

Шевченківського району м. Києва, що додається. 
2.Затвердити склад Ради керівників, що додається. 
3.Визнати таким, що втратив чинність наказ управління освіти 

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.05.2015 
№ 182 «1 Іро Раду керівників закладів освіти Шевченківського району м. Києва» 

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

І Іачальник Євгенія ЯРОВА 
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- директор дошкільного навчального закладу 
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- директор дошкільного навчального закладу 
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І Іоложення 
про Раду керівників закладів освіти 
Шевченківського району м. Києва 

Дане Положення регламентує порядок та визначає основні напрямки 
діяльності Ради керівників закладів освіти, що створюється на громадських 
засадах з метою більш ефективного забезпечення реалізації державної політики 
в галузі освіти з урахуванням особливостей освітнього простору 
Шевченківського району столиці України. 

1. Загальні положення 
1.1. Рада директорів закладів освіти (далі - Рада) є постійно діючим 

органом громадського самоврядування в системі освіти, що створюється в 
Шевченківському районі міста Києва для удосконалення системи управління 
освітою та координації діяльності закладів освіти з питань навчальної, 
виховної, методичної, експериментально-дослідної і наукової роботи. 

1.2. Рада створюється з метою підняття ролі, значимості громадської 
діяльності в розбудові громадянського суспільства, демократизації управління 
освітою, розробки засад регіональної освітньої політики, впровадження 
інноваційних методів управління, оновлення освітнього менеджменту, 
ширшого залучення педагогічної громадськості району до вирішення нагальних 
проблем освіти. 

1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законами 
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами України, 
розпорядженнями районної державної адміністрації, наказами управління 
освіти, а також цим Положенням. 

1.4. Рішення про створення Ради приймає Управління освіти 
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Рада 
організовує свою роботу у тісній взаємодії з органом управління освітою, а 
також місцевими органами державної виконавчої влади. 

1.5. Рішення Ради директорів закладів освіти мають характер 
рекомендації з питань, що входять до їх компетенції, згідно з цим Положенням. 

2. Основні завдання Ради 

2.1. Участь в розробці проектів нормативно-правових документів, що 
регламентують діяльність закладів освіти. 
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2.2. Вивчення потреб Шевченківського району міста Києва на 
перспективу у фахівцях певного рівня кваліфікації та профілю підготовки. 
Визначення пріоритетних напрямків підготовки та спеціальностей, необхідних 
для забезпечення кадрових потреб закладів освіти.Підготовка для органів 
виконавчої влади пропозицій щодо упорядкування мережі закладів. Участь у 
проведення атестації й експертної оцінки закладів освіти. 

2.3. Вивчення та поширення передового досвіду організації діяльності 
закладів освіти, проведення соціологічних досліджень в колективах.Внесення 
за результатами аналізу пропозицій до Управління освіти Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації і Департаменту освіти і науки 
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) щодо покращення 
діяльності закладів освіти. 

2.4. Використання науково-педагогічного потенціалу та матеріально-
технічних ресурсів закладів освіти для розв'язання важливих потреб галузі 
освіти. 

2.5. Розробка та реалізація заходів щодо соціального захисту 
працівників закладів освіти. 

2.6. Інші види кооперації закладів освіти, що не заборонені чинним 
законодавством. 

2.7. За дорученням Управління освіти можуть брати участь у здійсненні 
перевірки діяльності окремих закладів освіти. 

3. Структура Ради 

3.1. До складу Ради входять керівники закладів освіти, що розташовані 
на території Шевченківського району міста Києва. 

В роботі Ради можуть брати участь, за згодою, представники управління 
освіти місцевого органу державної виконавчої влади, профспілки працівників 
освіти і науки, а також інших установ, організацій і підприємств, діяльність 
яких пов'язана з наданням освітянських послуг. 

3.2. Голова, заступник голови, секретар обираються на першому засіданні 
Ради шляхом відкритого голосування, переобираються через 5 років та в разі 
потреби. 

3.3. Кандидатури членів Ради обираються таємним голосування на колегії 
Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації за результатами таємного голосування. Склад Ради 
затверджується наказом начальника управління освіти. 

3.4. Персональний склад Ради оновлюється через 5 років. 
3.5. Керівництво Радою здійснює Голова, а за його відсутністю один із 

заступників. 
3.6. Для забезпечення організаційно-аналітичної роботи та діловодства 

Г олова Ради призначає відповідального секретаря Ради з числа досвідчених 
керівників закладів освіти Шевченківського району. 
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3.7. Рада має право створювати робочі органи: комісії з основних 
напрямків діяльності закладів освіти, тимчасові колективи, об'єднання тощо. 

3.8. Голова Ради організує роботу відповідно до плану, що обговорюється 
і затверджується на пленарному засіданні.Склад, функції та звіти про діяльність 
робочих органів Ради також затверджуються на її' засіданнях. 

4. Основні завдання Ради 

Основними завданнями Ради є: 
4.1 .Проведення громадської експертизи проектів документів, які 

регламентують діяльність закладів освіти вироблення рекомендацій щодо 
вдосконалення нормативно-правової бази з цього питання. 

4.2.Вироблення й прийняття рішень, спрямованих на підвищення 
ефективності роботи закладів освіти щодо забезпечення доступної, якісної, 
неперервної освіти. 

4.3.Вивчення та узагальнення передового досвіду роботи з організації 
управління навчальними закладами, внесення пропозицій щодо його 
покращення. 

4.4.Аналіз стану справ і причин виникнення проблем у процесі реалізації 
освітньої політики в районі. 

4.5.Координація проведення освітніх та виховних заходів з метою 
ефективного використання наявної матеріальної бази закладів освіти для 
урочної, позаурочної, позакласної,позашкільної роботи, організації дозвілля 
дітей, учнів, вихованців та їх родин тощо. 

4.6.інформування громадськості про здобутки та проблеми діяльності 
закладів освіти через проведення виїзних зустрічей, конференцій, форумів, 
інших заходів та засоби масової інформації. 

5. Основні права Ради 

Рада має право: 
5.1 .Одержувати від закладів освіти та управління освіти в установленому 

порядку необхідну для роботи інформацію. 
5.2.Залучати відповідних фахівців до розробки та розгляду питань, що 

виносяться на обговорення. 
5.3.Заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників закладів 

освіти, органів управління освітою (за згодою); 

5.4.Брати участь у проведенні атестації закладів освіти, розгляді 
конфліктних ситуацій, скарг та звернень, що стосуються діяльності керівників 
закладів освіти. 

5.5.Створювати (за потребою) комісії, інші об'єднання зі складу членів 
Ради для розгляду конкретних питань. 
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5.6.Висвітлювати у засобах масової інформації власну позицію з 
найважливіших питань в межах своєї компетенції. 

6. Організаційні засади роботи Ради 

6.1 .Засідання Ради проводяться згідно з планом, який затверджує голова 
Ради, але не частіше одного разу на 2 місяці. 

6.2. Підготовка матеріалів до розгляду, організаційне обслуговування 
Ради покладається на секретаря. 

6.3.Рада правомочна, якщо на її засіданні присутні 2/3 членів. 
6.4.Рішення, прийняте на засіданні Ради, набуває чинності, якщо за нього 

проголосувало більше половини членів Ради. 
6.5. Рішення Ради оформлюються протоколом та доводяться до відома 

зацікавлених осіб, враховуються в практичній діяльності та мають 
рекомендаційний характер. 

і Іачальник Євгенія ЯРОВА 
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