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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - Відділ) є виконавчим органом 
Новоолександрівської сільської ради, підзвітним і підконтрольним сільській 
раді, підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові, а з питань 
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади підконтрольний 
відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про культуру», «Про фізичну культуру і 
спорт», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами 
Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету 
Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями 
Новоолександрівської сільської ради і її Виконавчого комітету, 
розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативними 
актами.

1.3. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з 
органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, 
тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними 
сільською радою, іншими виконавчими органами сільської ради, 
підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян на 
підставах, у межах та у спосіб, передбачених чинним законодавством України.

1.4. Працівники Відділу є фахівцями та посадовими особами, органу 
місцевого самоврядування.

1.5. Положення про відділ, структура та штатна чисельність та фонд оплати 
праці відділу затверджується рішенням сесії сільської ради.

1.6. Посадові інструкції працівників відділу готує та затверджує начальник 
відділу.

1.7. Відділ є юридичною особою публічного права, може мати самостійний 
баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства 
України, печатку із своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк 
встановленого зразка, має право у межах своїх повноважень укладати від свого 
імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, 
нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах, та діє на підставі 
цього Положення.

1.8. Назва юридичної особи:

- повна: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Новоолександрівської 
сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області.

- скорочена: ВОКМС Новоолександрівської сільської ради.



з

1.9. Місце знаходження: вул. Сурська, 74, с. Новоолександрівка, 
Дніпровський р-н, Дніпропетровська область, 52070.

1.10. Джерелами фінансування Відділу є: кошти місцевого бюджету, інші 
кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
2.1. Основним завданням відділу є:

• В галузі освіти:

1 .Реалізація державної політики та політики сільської ради в галузі освіти 
і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища на 
території Новоолександрівської територіальної громади (далі - 
Новоолександрівська ТГ).

2. Аналіз стану освіти, прогнозування розвитку загальної середньої, 
дошкільної та позашкільної освіти на території Новоолександрівської ТГ, 
удосконалення мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів (далі - навчальні заклади) комунальної власності, які 
знаходяться на території Новоолександрівської ТГ згідно з освітніми потребами 
громадян.

3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної 
середньої, позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості.

4. Здійснення управління навчальними закладами, що є комунальною 
власністю Новоолександрівської ТГ.

5. Координація роботи щодо здійснення навчально-методичного супроводу 
навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є 
комунальною власністю Новоолександрівської ТГ, організація їх фінансового 
забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цих 
навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.

6. Призначення керівників закладів загальної середньої освіти на 
конкурсній основі (відповідно до вимог чинного законодавства та рішень сесії 
сільської ради), вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних 
працівників, їх перепідготовка та атестація.

7. Сприяння розвитку самоврядування у закладах освіти:
- сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у 
навчально-виховному процесі освітніх закладів;
- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав 
учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти;
- забезпечення у межах своїх повноважень розвитку позашкільної освіти;
- організація в межах повноважень оздоровлення та відпочинку дітей у закладах 
системи освіти, а також дозвілля дітей та молоді;
- здійснення міжнародного співробітництва.

• У галузі молоді та спорту:

1. забезпечення реалізації на відповідній території державної політики 
з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;



2. виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на 
забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, розвитку 
фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та 
чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння 
соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в 
сім'ї;

3. сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
4. сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, 

федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні 
ними роботи з питань сім'ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту;

5. організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед 
широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та 
спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

• У галузі культури:

реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної 
спадщини, а також державної мовної політики;

забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, 
доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного 
громадянина;

сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, 
етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних 
меншин; захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, 
соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері 
культури та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного 
продукту, встановленню контролю за його якістю;. загальнонаціональній 
культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного, культурно- 
інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і 
різноманітного культурного продукту; у

участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм 
розвитку культури та охорони культурної спадщини, а також державної мовної 
політики.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами 

дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує 
соціальний захист учасників освітнього процесу, сприяє в наданні населенню 
якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту.

2.2.3. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за 
дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладах.

2.2.4. Здійснює комплектування закладів освіти керівними кадрами на 
конкурсній основі; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних 
працівників, їх перепідготовки та атестації.



2.2.5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та 
фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів 
та установ освіти, закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

2.2.6. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового 
способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними 
організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні 
завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для 
заняття фізкультурою і спортом мешканців громади.

2.2.7. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створює 
умови для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола 
мешканців громади.

2.2.8. Формує конкурентноспроможне мистецьке середовище шляхом 
створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, 
визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі 
культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими 
організаціями.

2.2.9. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження культури 
української нації, культурної самобутності корінних народів і національних 
меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх 
промислів та ремесел.

2.2.10. Готує проекти рішень Новоолександрівської сільської ради, 
виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені 
до компетенції Відділу.

2.2.11. Забезпечує формування матеріалів, які відносяться до компетенції 
Відділу для публікації на вебсайті сільської ради.

2.2.12. Забезпечує створення умов для збереження та розвитку культури та 
туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків. х

2.2.13. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни у 
підвідомчих закладах освіти та культури.

2.2.14. Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки 
безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

2.2.15. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів 
територіальної громади в сферах освіти, культури, фізичної культури та спорту 
шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання 
населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних 
закладів.

2.2.16. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм 
власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і 
обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

2.2.17. Сприяє в наданні можливості навчатись рідною мовою чи вивчати 
рідну .мову в державних та комунальних навчальних закладах.

2.2.18. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту 



загальної середньої освіти.

2.2.19. Забезпечує формування календарних планів спортивних та 
фізкультурно-оздоровчих заходів.

2.2.20. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед 
широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення 
фізичного виховання дітей і молоді.

2.2.21. Розробляє і подає на розгляд сільської ради пропозиції до проектів 
фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і 
здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, фізичної 
культури та спорту.

2.2.22. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і 
розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту на території 
Новоолександрівської сільської ради.

2.2.23. Забезпечує виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, 
розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

2.2.24. Аналізує стан освіти, культури та спорту на території 
Новоолександрівської територіальної громади, прогнозує розвиток дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних 
закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми 
потребами громадян, розробляє та організовує виконання місцевих програм 
розвитку освіти, культури, молоді та спорту.

2.2.25. Визначає потребу в закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до
виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно 
до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб сільської ради за 
наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, 
педагогічних кадрів. „ *

2.2.26. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету про 
утворення закладів освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги та 
реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне, інклюзивне) 
та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, сприяє повноцінній 
інтеграції у освітній процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в 
тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

2.2.27. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету щодо 
створення належних умов для складання державної підсумкової атестації 
екстерном.

2.2.28. Вносить пропозиції до виконавчого комітету про відкриття 
профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних об’єднань, 
спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), центрів дитячої та юнацької творчості, 
допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

2.2.29. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для 
повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує 
постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних 
секцій, творчих гуртків, координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості. 



пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх 
дозвілля, а також закладів культури.

2.2.30. Контролює харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого 
бюджету та залучених коштів.

2.2.31. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного 
обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

2.2.32. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і 
майнових прав даної категорії дітей.

2.2.33. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед 
неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

2.2.34. Координує роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення 
системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, культури та 
спорту, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного 
рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів, працівників культури.

2.2.35. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування, 
закладів освіти, культури та спорту, незалежно від типів і форм власності, що 
належать до сфери управління Новоолександрівської сільської ради.

2.2.36. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, 
організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, 
олімпіади та інші змагання серед учнів.

2.2.37. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних 
посібників та іншої навчально-методичної літератури.

2.2.38. Забезпечує участь дітей, дитячих та дорослих творчих колективів, 
секцій, команд у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, 
змаганнях та ін.

2.2.39. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, працівників культури та їх атестації відповідно до Типових 
положень про атестацію.

2.2.40. Здійснює координаційну роботу закладів та установ освіти, культури, 
спорту, що належать до комунальної власності, аналізує результати 
господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективної роботи 
відповідно до компетенції Відділу.

2.2.41. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти та 
культури; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, 
відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, 
спортивним інвентарем.

2.2.42. Виносить на розгляд ради та виконавчого комітету пропозиції щодо 
фінансування навчальних закладів та установ освіти, культури, закладів 
спортивного спрямування, бере безпосередню участь у формуванні бюджету 
освітньої галузі Новоолександрівської територіальної громади.



2.2.43. Відділ є органом управління закладів освіти та культури, та здійснює 
свої повноваження відповідно до законодавства.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ
3.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі річного та квартальних 

планів роботи.

3.2. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, очолює 
Відділ та контролює роботу працівників.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його 
обов'язки виконує працівник Відділу відповідно до розпорядження сільського 
голови.

IV. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ
4.1. Відділ у своєму складі може мати структурні підрозділи, у тому числі - 

централізовану бухгалтерію.

4.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється 
з посади сільським головою відповідно до Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування».

4.3. На посаду начальника Відділу призначається громадянин України, який 
має вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або 
магістра зі стажем роботи за фахом не менше п’яти років та володіє державною 
мовою.

4.4. Начальник Відділу:

4.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.
4.4.2. Призначає та звільняє працівників Відділу; ,
4.4.3. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, 
дотримання трудової дисципліни.

4.4.4. Діє без доручення від імені Відділу освіти, культури, молоді та спорту 
представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших 
організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.

4.4.5. Планує роботу Відділу освіти, культури, молоді та спорту.
4.4.6. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
4.4.7.Затверджує положення про підрозділи і служби Відділу освіти, 

культури, молоді та спорту, функціональні обов’язки його працівників.
4.4.8.Затверджує посадові інструкції працівників Відділу освіти, культури, 

молоді та спорту та визначає ступінь їх відповідальності.
4.4.9. Укладає та розриває трудовий договір (контракт) з 

керівниками закладів освіти у порядку, встановленому законодавством та 
\ становчими документами закладів освіти.

4.4. Ю.Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу 
освіти, культури, молоді та спорту, керівників освітніх закладів.



4.4.11. Подає на затвердження сільського голови проект кошторису доходів 
і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати 
праці працівників Відділу освіти, культури, молоді та спорту.

4.4.12. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу.
4.4.13. Затверджує штатні розписи закладів освіти.
4.4.14. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням 

бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із 
функціонуванням галузі.

4.4.15. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.
4.4.16. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання, 

культури та спорту.
4.4.17. Одержує в установленому порядку від органів місцевого 

самоврядування, органів державної влади, підприємств, 
установ, організацій інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали, 
необхідні для виконання покладених на нього обов’язків.

4.4.18. Бере участь у роботі сесій Новоолександрівської сільської ради, у 
засіданнях виконкому, засіданнях консультативно-дорадчих органів, створених 
сільським головою, Новоолександрівською сільською радою та її виконавчими 
органами, у нарадах, семінарах та інших заходах, що 
проводяться Новоолександрівською сільською радою та її виконавчими 
органами.

4.4.19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 
повноважень Відділу.

4.4.20.3дійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до 
діючого законодавства.

4.5. Накази начальника Відділу, видані з порушенням законодавства або з 
перевищенням повноважень, можуть бути скасовані сільським головою або 
оскаржені в судовому порядку.

4.6. При Відділі освіти може створюватися колегія. Склад колегії 
затверджується сільським головою за поданням ^начальника Відділу освіти, 
к> льтури, молоді та спорту. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами 
начальника відділу.

4.7. При Відділі освіти може створюватися координаційна рада з питань 
освіти, культури, молоді та спорту (рада керівників закладів), діяльність якої 
регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), 
комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників 
громадськості Новоолександрівської ТГ.

V. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 
ВІДДІЛУ

5.1. Вивчати законодавчу базу у галузі освіти, культури, туризму, молоді та 
спортх населених пунктів територіальної громади.

5.2. Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, 
сільської ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час 
погодження документів при розгляді питань у галузі освіти, культури та спорту. 
Брати \ часів у розробленні програм пов’язаних з освітою, культурою та спортом.



5.3. Виносити на розгляд сільської ради рішення з питань, що віднесені до 
компетенції відділу.

5.4. Працівники відділу мають право одержувати необхідну інформацію, а 
в разі потреби - відповідні документи від інших структурних підрозділів 
сільської ради, виконавчого комітету та інших установ та організацій пов’язаних 
з роботою у галузі освіти, культури та спорту при розгляді питань, що 
відносяться до компетенції відділу.

5.5. Брати участь у засіданнях постійної комісії Новоолександрівської 
сільської ради з питань освіти, культури, фізкультури і спорту.

5.6. Надавати пропозиції щодо організації роботи відділу та вдосконалення 
роботи відповідних управлінь та відділів при співпраці з ними при розгляді 
питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.7. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, культури, 
туризму, фізичної культури та спорту та розгляду питань, що належать до його 
компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і 
спеціалістів.

5.8. Брати участь в утворенні, реорганізації і ліквідації закладів освіти, 
ку льтури та установ освіти всіх форм власності.

5.9. Скликати щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, 
проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти, 
культури з питань, що належать до його компетенції.

5.10. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі 
структурними підрозділами сільської ради, відділами виконавчого комітету 
сільської ради, а також установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

5.11. Відділ здійснює прийом громадян та надає їм роз’яснення, щодо 
вирішення питань у сфері освіти, культури, фізкультури і спорту.

5.12. Працівники відділу несуть відповідальність за недотримання 
Положення про відділ, бездіяльність або невиконання наданих прав; порушення 
правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики поведінки 
посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із 
прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

5.13. У разі неналежного виконання своїх обов’язків працівники відділу 
несуть відповідальність відповідно до Законів України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
освіту ”. «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт» та згідно з іншим 
чинним законодавством України.

5 ] 4. Начальник відділу несе персональну відповідальність за збереження 
току ментів, які надійшли у Відділ; несвоєчасне і неякісне виконання завдань, 
функцій покладених на Відділ, передбачених цим положенням та посадовими 
інструкціями.

5.15. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням 
захотів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних 



економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе 
відповідальність в установленому законодавством порядку.

5 16. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу 
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1 Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а 

також тих. що не відносяться до їх напрямку роботи не допускається.

6.2 В разі необхідності зміни і доповнення до цього Положення вносяться 
в порядку. встановленому для його прийняття, та затверджуються 
Новоолександрівською сільською радою.

6 З Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення 
Нсвоолександрівської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

Секретар сільської ради Наталія ТКАЧ
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