
 

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сімдесятої сесії сьомого скликання 

(перше пленарне засідання) 

 

26 червня 2020 року № 288 

 

 

Про створення Піклувальної ради 

Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4   

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статті 29 Закону України „Про освіту“, статті 41 

Закону України „Про повну загальну середню освіту“, враховуючи висновки 

постійної комісії міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити Піклувальну раду Пирятинської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області. 

2. Затвердити Положення про Піклувальну раду Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради 

Полтавської області (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради (Шикеринець І.С.) та 

постійну комісію міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 

до рішення сімдесятої сесії 

(перше пленарне засідання) 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

26 червня 2020 року № 288 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про Піклувальну раду Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

Пирятинської міської ради Полтавської області  

 

1. Загальні положення  

 

1.1. Це Положення визначає мету діяльності, права та обов’язки 

Піклувальної ради Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

Пирятинської міської ради Полтавської області (надалі – Піклувальна рада), 

організацію її роботи. Діяльність та визначені цим Положенням повноваження 

Піклувальної ради розповсюджується на Пирятинську загальноосвітню школу 

І-ІІІ ступенів №4 Пирятинської міської ради Полтавської області (далі – заклад 

освіти). 

1.2. Піклувальна рада створена на підставі Закону України „Про повну 

загальну середню освіту“ та Закону України „Про освіту“.  Піклувальна рада у 

своїй діяльності керується Конституцією, законами України, указами 

Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 

України, іншими нормативно-правовими актами, статутом Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Пирятинської міської ради 

Полтавської області і цим Положенням. 

1.3. Основними принципами діяльності Піклувальної ради є: 

 колегіальність та відкритість у прийнятті рішень; 

 прозорість діяльності; 

 неупередженість і рівноправність членів Піклувальної ради; 

 незалежність; 

 підзвітність. 

 

2.Мета діяльності, права та обов’язки 

 

2.1. Діяльність Піклувальної ради спрямована на досягнення нормативно 

визначених стандартів якісної середньої освіти (якісних освітніх послуг), що 

надається закладами загальної середньої освіти громади на підставі 

ефективного здійснення ними освітньої та фінансово-господарської діяльності.    

2.2. Для досягнення визначеної мети Піклувальна рада у визначений 

спосіб здійснює контроль за господарсько-фінансовою та освітньою діяльністю 



закладів загальної середньої освіти громади та в межах наявних можливостей 

сприяє:  

 виконанню перспективних завдань розвитку закладів загальної 

середньої освіти громади,  

 залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності закладів 

загальної середньої освіти громади та покращення освітнього процесу  

 ефективній взаємодії закладів з органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, іншими закладами освіти та науковими 

установами, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та 

фізичними особами з метою покращення освітнього процесу. 

При здійсненні власної діяльності Піклувальна рада не може втручатися в 

освітній процес, порушувати автономію закладів загальної середньої освіти та 

академічну свободу учасників освітнього процесу.   

 

2.3. Діяльність Піклувальної ради полягає у: 

аналізі та оцінці діяльності закладів загальної середньої освіти і їх 

керівників у сфері освітньої та фінансово-господарської діяльності; 

проведенні моніторингу виконання кошторису закладу освіти і внесенні 

відповідних рекомендацій та пропозицій, що є обов’язковими для розгляду 

керівником закладу загальної середньої освіти; 

розробці пропозицій до стратегії та перспективного плану розвитку 

закладів загальної середньої освіти, аналізі стану їх виконання; 

сприянні залученню до закладів загальної середньої освіти додаткових 

джерел фінансування, що не заборонені законом; 

сприянні залученню закладів загальної середньої освіти до кращих 

практик освітньої діяльності, налагодженню зв’язків з провідними установами 

у освітній та науковій галузях згідно до визначених закладами загальної 

середньої освіти пріоритетів. 

2.4. Для забезпечення реалізації визначених повноважень Піклувальна 

рада має право:  

 отримувати з усіх не заборонених законами джерел інформацію для 

виконання своїх повноважень, у тому числі направляти до розпорядників 

інформації запити на публічну інформацію;   

 отримувати від виконавчих органів Пирятинської міської ради та 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Пирятинської міської 

ради Полтавської області документи (копії документів) та інформацію, 

необхідну для реалізації  своїх повноважень;  

 за наявності ґрунтовних підстав звертатися до центрального органу 

виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового 

інституційного аудиту певного закладу загальної середньої освіти; 

 на підставі проведеної оцінки діяльності закладу загальної середньої 

освіти вносити Засновнику подання про відзначення або заохочення керівника 

закладу освіти;  



 за наявності підтверджених ґрунтовних підстав вносити Засновнику 

закладу освіти подання про притягнення керівника закладу освіти до 

дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом; 

 звертатися до третіх осіб з метою залучення додаткових ресурсів 

(фінансових, інформаційних, організаційних тощо) до закладу освіти; 

 здійснювати інші повноваження, визначені установчими документами 

закладу освіти.  

 

3. Склад Піклувальної ради 

 

3.1. Кількісний та персональний склад Піклувальної ради визначається 

Засновником - Пирятинською міською радою або уповноваженим ним органом 

з урахуванням пропозицій органів управління закладів освіти, органів 

громадського самоврядування закладу освіти, депутатів Пирятинської міської 

ради. 

За рішенням Засновника або уповноваженого ним органа може бути 

проведено попереднє громадське обговорення кандидатур до Піклувальної ради 

з презентацією їх намірів щодо діяльності у складі Піклувальної ради. Підсумки 

громадського обговорення вмотивовано враховуються при прийнятті рішення 

щодо затвердження персонального складу Піклувальної ради.       

3.2. До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники 

закладів освіти громади. 

3.3. Члени Піклувальної ради на першому її засіданні обирають із свого 

складу простою більшістю голосів голову Піклувальної ради, а також за 

пропозицією голови - секретаря Піклувальної ради. 

3.4. Строк повноважень Піклувальної ради становить три роки. Одна і та 

сама особа не може бути членом Піклувальної ради більше двох строків підряд. 

3.5. Членство у Піклувальній раді припиняється у разі: 

 систематичної (більше трьох разів підряд) відсутності без поважних 

причин члена Піклувальної ради на її засіданнях; 

 неможливості члена Піклувальної ради брати участь у роботі 

Піклувальної ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена 

Піклувальної ради недієздатним або обмежено дієздатним; 

 набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена 

Піклувальної ради; 

 подання членом Піклувальної ради відповідної заяви; 

 смерті члена Піклувальної ради. 

 

4. Організація роботи Піклувальної ради 

 

4.1. Піклувальну раду очолює її голова, який персонально відповідає за 

виконання покладених на неї завдань. 

 

4.2. Голова Піклувальної ради: 



 організовує діяльність Піклувальної ради; 

 визначає функціональні обов’язки заступника голови, секретаря і 

членів Піклувальної ради; 

 скликає і веде засідання Піклувальної ради, виносить на розгляд 

Піклувальної ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує 

рішення Піклувальної ради; 

 підписує листи та інші документи Піклувальної ради; 

 представляє Піклувальну раду у взаємовідносинах з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, Засновником, 

підприємствами, установами, організаціями; 

 звітує перед Засновником та представляє річний звіт про роботу 

Піклувальної ради; 

 здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності 

Піклувальної ради, в межах її повноважень. 

 

4.3. Секретар Піклувальної ради: 

 готує проект плану роботи Піклувальної ради з урахуванням 

пропозицій її членів; 

 забезпечує подання членам Піклувальної ради не пізніше ніж за п’ять 

робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали; 

 забезпечує підготовку проектів документів до її засідань; 

 веде і зберігає протоколи засідань Піклувальної ради та іншу 

документацію; 

 веде облік присутності членів Піклувальної ради на її засіданнях; 

 забезпечує інформування громадськості про діяльність Піклувальної 

ради; 

 здійснює інші повноваження і виконує доручення голови 

Піклувальної ради, пов’язані з організацією її діяльності. 

 

4.4. Члени Піклувальної ради мають право: 

 брати участь у засіданнях Піклувальної ради; 

 ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях 

Піклувальної ради шляхом внесення їх до порядку денного; 

 брати участь у розгляді питань Піклувальною радою та подавати 

пропозиції до проектів рішень Піклувальної ради 

 брати участь у роботі колегіальних органів управління певним 

закладом загальної середньої освіти з правом дорадчого голосу 

 

4.5. Члени Піклувальної ради не мають права перешкоджати діяльності 

закладу освіти, втручатися в освітній процес.  

4.6. Члени Піклувальної ради не мають права розголошувати відомості 

про учасників освітнього процесу, персональні дані та іншу інформацію з 

обмеженим доступом, розголошення якої заборонено законодавством, які стали 

їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків членів Піклувальної ради. Члени 



Піклувальної ради підписують зобов’язання щодо нерозголошення такої 

інформації (у довільній формі). 

Неправомірне розголошення такої інформації може бути підставою для 

виключення члена із складу Піклувальної ради. 

4.7. Піклувальна рада провадить свою діяльність за планами роботи, які 

формуються на підставі пропозицій її членів та з урахуванням побажань 

Засновника (уповноваженого ним органу)  

4.8. Засідання Піклувальної ради скликає та проводить її голова, у разі 

його відсутності - заступник голови. 

4.9. Засідання Піклувальної ради проводяться у міру потреби, але не 

рідше ніж один раз на квартал, і вважаються правоможними, якщо на них 

присутні дві третини її членів. 

4.10. Позачергові засідання Піклувальної ради скликаються на вимогу 

голови Піклувальної ради, Засновника (уповноваженого ним органу) або однієї 

третини членів Піклувальної ради. 

Вимога про скликання позачергового засідання Піклувальної ради 

повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення. 

4.11. Засідання Піклувальної ради проводяться у відкритому або 

закритому режимі. 

У разі коли на засіданні Піклувальної ради розглядаються питання, 

пов’язані з інформацією з обмеженим доступом, за рішенням Піклувальної ради 

засідання проводяться у закритому режимі. 

4.12. Рішення Піклувальної ради приймаються шляхом відкритого 

голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 

Піклувальної ради. 

4.13. Член Піклувальної ради бере участь у засіданні особисто і не може 

передавати свій голос іншій особі. Кожен член Піклувальної ради під час 

голосування має один голос. 

4.14. Розгляд питань, що виносяться на засідання Піклувальної ради, та 

прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі. 

Протокол підписується головуючим та секретарем Піклувальної ради і 

надсилається усім членам Піклувальної ради. 

Члени Піклувальної ради можуть письмово викласти свою окрему думку, 

яка додається до протоколу і є його невід’ємною частиною. 

4.15. Рішення Піклувальної ради доводяться до відома Засновника 

(уповноваженого ним органу) та у разі необхідності керівника закладу освіти 

для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті Засновника та офіційному веб-сайті закладу освіти з урахуванням 

вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом, що не може бути 

розголошена. 

4.16. У січні кожного року Піклувальна рада готує, а голова Піклувальної 

ради представляє та подає Засновнику (уповноваженому ним органу) звіт за 

попередній рік про свою роботу із детальним аналізом діяльності Піклувальної 

ради згідно п.2.1. та п.2.3. даного Положення, а також з інформацією про 



виконання річного плану роботи Піклувальної ради. У разі визнання діяльності 

Піклувальної ради незадовільною Засновник (уповноважений ним орган) 

приймає обґрунтоване рішення про формування нового складу Піклувальної 

ради. 

Члени Піклувальної ради, діяльність якої визнано незадовільною, не 

можуть входити до наступного складу Піклувальної ради. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


