
Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Золотоніського міськвиконкому

________________________

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду сприяння розвитку  навчальним закладам 

1. Загальні положення
1.1. Керуючись  п.  3  «а»  ст.  32,  ст.  40,  ст.  52  Закону  України  «Про 

місцеве  самоврядування  в  Україні»   за  рішенням  виконавчого 
комітету міської ради може бути створена громадська рада сприяння 
розвитку навчальним закладам.

1.2. Громадська  рада  сприяння  розвитку навчальним  закладам  (далі 
рада) – це орган самоврядування, який сформовано з представників 
органів  виконавчої  влади,  підприємств,  організацій,  установ, 
навчальних  закладів,  окремих  громадян  з  метою  залучення 
громадськості  до  вирішення  проблем  освіти,  забезпечення 
сприятливих умов ефективної роботи загальноосвітніх навчальних 
закладів.

1.3. У своїй діяльності рада керується Конституцією України, Законами 
України  «Про  місцеве  самоврядування»,  «Про  освіту»,  «Про 
загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами, 
що  регулюють  діяльність  навчальних  закладів  системи  загальної 
середньої освіти, цим положенням.

2. Мета, завдання та принципи діяльності ради

2.1. Метою  діяльності  ради  є  забезпечення  доступності  загальної 
середньої  освіти  для  всіх  громадян,  задоволення  освітніх  потреб 
особистості,  залучення  широкої  громадськості  до  вирішення 
проблем навчання і виховання.

2.2. Основними завданнями ради є:
- співпраця  з  органами виконавчої  влади, з  органами  місцевого 

самоврядування,  організаціями,  підприємствами,  установами, 
навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на 
поліпшення  умов  навчання  і  виховання  учнів  (вихованців)  у 
загальноосвітніх навчальних закладах;

- сприяння  зміцненню  навчально-виробничої,  наукової, 
матеріально-технічної,  культурно-спортивної,  корекційно-
відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази загальноосвітніх 
навчальних закладів;



- сприяння  організації   та  проведенню заходів,  спрямованих  на 
охорону  життя  та  здоров’я учасників  навчально-виховного 
процесу;

- організація  дозвілля  (конкурси,  вечори,  спортивні  змагання 
тощо),  та  оздоровлення  учнів  (вихованців),  педагогічних 
працівників;

- стимулювання  творчої  праці  педагогічних  працівників 
(вихованців);

- сприяння  соціально-правовому  захисту  учасників  навчально-
виховного процесу.

2.3. Рада діє на засадах:

- пріоритету  прав  людини,  поєднання  інтересів  особи  та 
суспільства;

- самоврядування;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- законності, гласності.

3. Створення  ради та організація її діяльності

3.1. Рада створюється за рішенням виконавчого комітету.
3.2. Склад ради -  ________ осіб, сформований з представників  органів 

місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,  організацій, 
навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

3.3. Рада  може  створювати  комісії,  ініціативні  групи,  до  складу  яких 
входять представники громадськості, педагогічних колективів.

3.4. Члени ради працюють на громадських засадах.
3.5. Робота ради проводиться довільно. Кількість засідань визначається 

їх  доцільністю,  але,  як  правило,  не  менше  чотири  рази  на  рік. 
Засідання ради є правомочними, якщо на ньому присутні не менше 
половини  її  членів.  Рішення  приймаються  простою  більшістю 
голосів.

3.6. Рада інформує про свою діяльність у засобах масової інформації.
3.7. Не  допускається  втручання  членів  ради  у  навчально-виховний 

процес закладів освіти.
3.8. Очолює  раду  голова,  який  обирається  шляхом  голосування  на  її 

засіданні з числа членів ради. 
3.9. З числа членів ради обирається заступник та секретар.

4. Голова ради

4.1. Скликає і координує роботу ради.
4.2. Готує і проводить засідання, затверджує рішення ради.



4.3. Представляє  раду  в  установах,  підприємствах  та  організаціях  з 
питань, віднесених до її повноважень.

4.4. Голова ради має право делегувати свої повноваження членам ради.

5. Права ради
5.1. Вносить  на  розгляд  органів  виконавчої  влади,  керівників 

загальноосвітніх  навчальних  закладів  пропозиції  щодо  зміцнення 
матеріально-технічної,  навчально-виробничої, наукової, культурно-
спортивної,  корекційно-відновлювальної  та  лікувально-оздоровчої 
бази загальноосвітніх навчальних закладів. 

5.2. Вживає  заходи  до  зміцнення  матеріально-технічної  і  навчально-
методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів.

5.3. Сприяє  стимулюванню  творчої  праці  педагогічних  працівників, 
учнів (вихованців).

5.4. Відкриває  рахунки  в  установах  банку  та  здійснює  фінансову 
діяльність, що не суперечить чинному законодавству, для реалізації 
мети, завдань та принципів діяльності ради.


