
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________________СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2020 року         № ___ 

м. Олександрія 
 
Про  створення Олександрійського міського центру  
професійного розвитку педагогічних працівників 
 

 
 
 

Відповідно до п. 5 розділу Х Закону України «Про повну загальну середню освіту», 
п. 30 ч. 1 статті 26, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 87-
90 Цивільного кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету № ___ від 7 
травня 2020 року «Про  створення Олександрійського міського центру професійного 
розвитку педагогічних працівників», 
 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Створити Олександрійський міський центр професійного розвитку педагогічних 
працівників (скорочене найменування – ЦПРПП). 

2. Визначити уповноваженим органом управління Олександрійським міським 
центром професійного розвитку педагогічних працівників управління освіти, молоді та 
спорту Олександрійської міської ради. 

3. Виконавчому комітету міської ради затвердити положення Олександрійського 
міського центру професійного розвитку педагогічних працівників. 

4. Уповноважити міського голову С. Цапюка забезпечити державну реєстрацію 
Олександрійського міського центру професійного розвитку педагогічних працівників 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань» та призначити директора Олександрійського 
міського центру професійного розвитку педагогічних працівників в порядку, визначеному 
чинним законодавством.   

5. Управлінню освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради в особі 
начальника управління Чернецької Вікторії Миколаївни:  

5.1 Вчинити дії щодо включення до мережі розпорядників та одержувачів коштів 
міського бюджету Олександрійський міський центр професійного розвитку педагогічних 
працівників 

6. Фінансовому управлінню міської ради щорічно передбачати фінансування 
видатків на утримання Олександрійського міського центру професійного розвитку 
педагогічних працівників з міського бюджету. 

7. У зв’язку зі створенням Олександрійського міського центру професійного 
розвитку педагогічних працівників вивести з часу державної реєстрації зазначеного 



Центру зі структури управління освіти, молоді та спорту міської ради науково методичний 
центр. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань освіти і науки, культури та відродження духовності, сім`ї, молоді, 
фізкультури і спорту та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради  Сосну Л. В. 

 
 
 
 
Міський  голова                                                                   Степан ЦАПЮК    
 
 

 
 


