
 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 15 грудня  2020  року №   14                              ІІ     сесія   восьмого скликання                           

    Баштанка    
 

Про затвердження Положення про 
комунальну  установу   «Центр 
професійного розвитку педагогічних 
працівників Баштанської міської 
ради Баштанського району 

Миколаївської  області» 

  

  

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 дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру 

Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області, 
відповідно до абзацу 2 частини третьої статті 52 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», статті 87, 88 Цивільного кодексу України, частини 
п’ятої  статті 57 Господарського кодексу України, пункту 5 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі 
питання професійного розвитку педагогічних працівників», розглянувши 
подання відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської 
міської ради, враховуючи висновки постійних комісій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
  

     1. Затвердити Положення про комунальну установу «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників Баштанської міської ради Баштанського 
району Миколаївської області» (додається). 

  

     2. Затвердити граничну чисельність працівників комунальної установи 
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Баштанської міської 
ради Баштанського району Миколаївської області» у кількості 4,5 штатних 
одиниці (додається). 

  

     3. Засновник комунальної установи «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Баштанської міської ради Баштанського району 
Миколаївської області» Баштанська міська рада. 

 



      4. Затвердити Положення про проведення конкурсу на посаду директора  
комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області» 

(додається).  
 

      5.Керуючому справами виконавчого комітету міської ради забезпечити 
організацію та проведення конкурсу на посаду директора КУ «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників Баштанської міської ради 
Баштанського району Миколаївської області». 

 

     6. Фінансовому відділу  міської ради передбачати фінансування видатків з 
01.01.2021 року на утримання комунальної установи «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників Баштанської міської ради Баштанського 
району Миколаївської області».  

 

      7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціального захисту медицини, торгівлі,  побутового обслуговування, освіти, 
культури, спорту, молодіжної політики, духовності, законності, захисту прав 
громадян, депутатської діяльності  та  етики 

 

 

 

 

Міський голова                                                     Олександр БЕРЕГОВИЙ
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


