
    
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

І  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 
                                                                                                                              ПРОЕКТ    

    РІШЕННЯ №____ 
___.___.2021  

 

м.  Хуст

 

Про створення комунальної установи  

«Центр професійного розвитку  

педагогічних працівників  

Хустської міської ради» 

  

З метою реалізації пункту 5 Розділу Х «Перехідні та прикінцеві 
положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» та сприяння 

професійному розвитку педагогічних працівників закладів освіти,  відповідно до 

абзацу 2 частини 3 статті 52 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», статті 87 Цивільного кодексу України, частини 5 статті 57 

Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 

672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», сесія 

міської  ради 
 

                                                ВИРІШИЛА: 

 

1. Рішення Х сесії VІІ скликання Хустської міської ради від 31.08.2020 

року №3055  вважати таким, що втратило чинність. 

2. Створити КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

3. Делегувати виконавчому комітету Хустської міської ради повноваження 

щодо затвердження граничної чисельності працівників та Положення 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». 

4. Визначити уповноваженим органом управління КОМУНАЛЬНОЮ 

УСТАНОВОЮ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» управління освіти, релігії та у 

справах національностей виконавчого комітету Хустської міської ради. 

5. Управлінню освіти, релігії та у справах національностей виконавчого 

комітету Хустської міської ради: 

5.1. Затвердити штатний розпис КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ХУСТСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ» в межах затвердженої штатної чисельності. 

5.2. Розробити та подати на затвердження Положення про проведення 

конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників КОМУНАЛЬНОЇ 



УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».  

5.3.Організувати і забезпечити відбір директора та працівників Центру 

професійного розвитку педагогічних  працівників на конкурсних засадах. 

6. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Хустської міської ради 

передбачати фінансування видатків на утримання КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ».   

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління освіти, релігії та у справах національностей виконавчого комітету 

Хустської міської ради та постійну депутатську комісію із гуманітарних питань: 

освіти, науки, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я, материнства, 
дитинства, сім’ї, соціального захисту населення, міжнаціональних, міжнародних, 

міжконфесійних відносин, законності, правопорядку, регламенту, депутатської 
етики та врегулювання конфлікту інтересів. 

 

 

 

Міський голова                            Володимир КАЩУК 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


