
ý

гАдяцькА MIcbItA рАд{
IIОЛТАВСЬКОi ОБЛЛСТI

ШIСТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СВСIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

рIшЕння

20 сергrня 2020 року

I

l Про створення комупrпоrЫ
установи кГадяцький центрпрофесiйного розвитку
педагогi.rних працiвникi в>
Гадяцькоi MicbKoT ради
полтавсьrсот областi

Вiдповiдно до статей 80, 81, 8З, 87 I-{ивiльного кодексу Украiни, закону
Украiни <Про Дер)IiаВнУ ресстрацiю ЮриДиЧНиХ осiб 'u фiзичних осiб _
пiдприсмцiв), статгi 25, 26 Закону Украiни uПро мiсцеве .u*оuрrдування в
YKpaiHi>, стаrгi 52, пунКту 5 Прикiнцевих та перехiдних положенъ Закону
УкраТirи кПро повну загальну середню ocBiTy>, з метою сприяння
професiйному розвитку педагогiчних пРацiвникiв закладiв дошкiльноТ,
позашкiльноТ, загальноТ оередньоТ освiти, комунальноi установи кГадяцький
iнклtозивно-ресурсний центр>

MicbKa рада вирiшила:

1. Створити комунальну установу кгадяцький центр професiйного розвиткупедагогiчних праtliвникiв> ГадяцькоI MicbrcoT рали Полтавськот областi
(скорочене найменування * Гадяцький IdПрпп).
2. Затвердити Статут комунальноi установи <гадяцъкий центр профеоiйного
розвитItу шедагогiчних працiвникiв> Гадяцькот Micbkoi рали Полтавськоi
областi, що додасться.
З. Визначити уповноваженим органом управлiння комунальним закладом
кГадяцъкий центр професiйного розвитку педагогlчних працlвникlв)) з питань
ф1нансово-господарсъкоI дiялъностi вiддiл освiти, молодi та спорту
ГадяцькоТ мiськоi ради ПолтавськоТ
4. Вiддiлу освiти, молодi та спорту
4.1. Вчинити дii щодо включення iB та одер}I(увачiв
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професiйного 

_розвитку педагогiчних шрацiвниtсiв> ГадяцькоТ MicbKoT ради
I 1олтавсьiсоt оOластl ;

4.2. Сформувати та затвердити за погод)кенням з представницькими органами
ьцiсцевого самовряДування штатний ]]озпис комунальноТ установи <Гадяцький
центр професiйного розвитку педагогiчних працiвниt<iв> Гадяцькот MicbkoT
ради Полтавськоi областi.
5. ФiнансовOму управлi нню Гадяцьtсоi мiоькоi Ради щорiчно передбачати
фiнансуван ня видаткlв на утримання комуналъноi установи кГадяцький rtентр
професiйн ого розвитку педаго гlчних прашiвникiв> ГадяцькоТ плiськоТ ралиполтавсьttот областi з мigького бюджету
6, Itоrrтроль за виконанням цього рlшення покласти на постiйчу комiсiю
ГадяцькоТ Micbicoi ради з питань захи населення , освlти,
охорони здоров' спорту 1 (м )

Мiський В.О. Нестеренко
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