
        
 

 

 

УКРАЇНА 
 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

ТРЕТЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

  24 грудня 2020 року         № 146-VІІІ 

 

Про створення комунальної  

установи «Центр професійного  

розвитку педагогічних працівників»  

Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Закону України «Про освіту», п.5  розділу Х Прикінцевих положень 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про центр 

професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 липня 2020 року №672, з метою сприяння професійному 

розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної 

середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру, забезпечення психологічної підтримки 

та консультування з питань, пов’язаних з освітнім процесом, Саф’янівська сільська рада 

Ізмаїльського району Одеської області  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Створити комунальну установу «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району Одеської 

області. 
 

2. Затвердити Статут комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району 

Одеської області (додаток 1). 
 

3. Визначити уповноваженим органом управління центром професійного розвитку 

педагогічних працівників Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського району 

Одеської області – управління освіти Саф’янівської  сільської ради  Ізмаїльського 

району Одеської області. 
 

4. Затвердити структуру комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Сафянівської сільської ради  Ізмаїльського району 

Одеської області (додаток 2). 
 

5. Здійснити державну реєстрацію комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Саф’янівської сільської ради  Ізмаїльського 

району Одеської області відповідно до встановленого законодавством порядку. 
 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з 

питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молоді та соціального захисту 

населення. 

 

Саф’янівський сільський голова                                                 Наталія ТОДОРОВА 



 

Додаток 2 

Затверджено 

рішенням Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району 

від 24 грудня 2020 року № 146 -VІІІ 

 

 

 

Структура 

комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

№ з/п Посада Кількість 

1. Директор 1 

2. Психолог 1 

3. Консультант 4 

Всього 6 

 

 

 


