
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;        

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 144 
 

29 січня 2021 року  м. Липовець  7 сесія 8 скликання 

 

Про перейменування комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Липовецької районної ради та затвердження 

Статуту у новій редакції 

 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, частин 1, 2, 5 статті 60, 

частини 10 розділу V. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Закону України "Про освіту", частини 4 статті 57 Господарського кодексу 

України, рішення 5 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 14 січня 2021 

року № 87 «Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницького району об’єктів нерухомого майна та комунальних 

установ у комунальну власність Липовецької територіальної громади», 

враховуючи клопотання управління освіти, культури, молоді та спорту 

Липовецької міської ради від 26 січня 2021 року № 31, висновок постійних 

комісій міської ради з гуманітарних питань; з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати комунальну установу «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Липовецької районної ради на комунальну установу 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Липовецької міської 

ради Вінницького району Вінницької області. 

2. Затвердити Статут комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області у новій редакції згідно з додатком 1. 

3. Затвердити структуру комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області згідно з додатком 2. 

4. Доручити директору комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області Ковальчук Світлані Леонідівні здійснити всі 
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організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації закладу відповідно до 

вимог чинного законодавства України, привести штатний розпис у відповідність 

до затвердженої структури. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з гуманітарних питань (голова комісії Віктор ДОРОШЕНКО), з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Микола 

БОНДАРЕНКО). 

 

 

 

 
В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

 

  



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 7 сесії міської ради 

8 скликання 

29 січня 2021 року № 144 
 

СТАТУТ 

комунальної установи  

"Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників" 

Липовецької міської ради 

Вінницького району                   

Вінницької області 
 

(нова редакція) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

СТАТУТ  

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

"ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ"ЛИПОВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                     

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Статут розроблено відповідно до типового Положення про центр 

професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №672, та визначає правові й 

економічні засади діяльності комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Липовецької міської ради Вінницького 

району Вінницької області. 

1.2. Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області 

(далі – Центр) є правонаступником майна, прав та зобов’язань комунальної 

установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Липовецької 

районної ради, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України 41861750. 

1.3.Центр є комунальною власністю територіальної громади Липовецької 

міської ради, що створений відповідно до Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Господарського та Цивільного кодексів України, 

інших законодавчих документів з метою сприяння професійному розвитку 

педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної 

освіти (далі – педагогічні працівники).  

1.4. Засновником Центру є Липовецька міська рада Вінницького району 

Вінницької області (далі – Засновник). Засновник або уповноважений ним орган 

здійснює фінансування Центру, його матеріально-технічне забезпечення, надає 

необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт 

приміщень, їх господарське обслуговування.  

1.4. Центр має статус комунальної установи, утримується за рахунок 

коштів місцевого бюджету та інших надходжень, не заборонених 

законодавством, і є бюджетною неприбутковою установою.  

1.5. Центр провадить свою діяльність у межах території обслуговування, 

що визначається Засновником.  Декілька органів місцевого самоврядування 

можуть приймати спільне рішення, укладати договір та забезпечувати діяльність 

Центру у відповідних територіальних громадах на правах співзасновництва 

відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад». 

1.5. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами 

України “Про освіту”, «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту», типовим Положенням про центр професійного розвитку педагогічних 

працівників,  іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та власним 

Статутом. 



1.6. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс,  розрахункові та 

інші рахунки в органах Державного казначейства, гербову печатку з  

ідентифікаційним кодом, кутовий штамп, що реєструються в установленому 

законодавством порядку, бланки зі своїм повним найменуванням. 

1.7. Найменування: 

  - повна назва: Комунальна установа “Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників” Липовецької міської ради Вінницького району 

Вінницької області ; 

  - скорочена: КУ “ЦПРПП”. 

1.8. Юридична адреса: вул. Героїв Майдану, 4, м. Липовець Вінницького 

(Липовецького) району Вінницької області, 22500, телефон:  2-13-34. 

 

 

ІІ. МЕТА, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 

2.1. Центр створений з метою сприяння професійному розвитку 

педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої 

освіти, реалізації права дорослих на безперервний професійний   розвиток, 

навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після 

здобуття вищої та/або післядипломної освіти. 

2.2. Організація діяльності Центру ґрунтується на засадах державної 

політики у сфері освіти та принципах освітньої діяльності, визначених у Законі 

України «Про освіту». 

2.3.  Центр відповідно до типового Положення, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №672, спрямовує свою діяльність на 

виконання завдань, зокрема: 

2.3.1. узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку 

педагогічних працівників; 

2.3.2. координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників 

за освітніми напрямками: дошкільна освіта; загальна середня освіта (початкова, 

базова, старша школа); позакласна та позашкільна освіта; 

2.3.3. формує та оприлюднює на веб-сайті бази даних програм підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), 

необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників; 

2.3.4. забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним 

працівникам; 

2.3.5. організовує та проводить консультування педагогічних працівників, 

зокрема з питань: 

- планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку (супровід 

та підтримка педагогічної інтернатури молодих учителів, наставництва, різних 

форм професійного розвитку, створення портфоліо та авторських методичних 

розробок з досвіду роботи, підвищення майстерності та педагогічної 

кваліфікації, атестації та сертифікації педпрацівників тощо); 



- проведення супервізії за напрямами, пов’язаними з професійним 

стандартом вчителя,  виконання комплексу заходів з навчально-методичного 

супроводу, професійної підтримки та професійного розвитку педпрацівників; 

упровадження Концепції НУШ, освітніх програм і навчальних планів, сучасних 

технологій навчання, використання інформаційно-комунікаційних технологій; 

наставництва, налагодження партнерської взаємодії школи й громадськості для 

реалізації завдань нової української школи тощо; 

- розроблення документів закладу освіти (статуту; стратегії розвитку; 

планування роботи щодо організації освітнього процесу; наскрізної освітньої 

програми або програм для певного рівня освіти; навчальних планів; положень; 

ведення ділової документації тощо);  

- розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності і 

якості освіти в закладі; проведення самооцінювання діяльності освітнього 

закладу і педагогічних працівників тощо; 

- особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття 

освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання; 

- впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, 

інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх 

технологій.  

2.3.6. Центр з метою якісного виконання покладених на нього завдань і 

функцій взаємодіє, зокрема з: 

- керівниками та педагогічними працівниками,  вивчає потреби, формує 

запити, здійснює супровід та підтримку педагогічної діяльності у закладах 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіта; 

- органом управління освітою щодо вивчення та формування заявок, 

укладання плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників;  

створення та оновлення бази даних про підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників;  

- установами та закладами післядипломної освіти, зокрема з КВНЗ 

«Вінницька академія післядипломної освіти» з питань координації діяльності 

закладів освіти щодо планування підвищення кваліфікації керівників та 

педагогічних працівників; 

- Українським центром оцінювання якості освіти з питань удосконалення 

роботи вчителя щодо підготовки випускників до участі у ЗНО;  

- Державною службою якості освіти України, Управлінням Державної 

служби якості освіти у Вінницькій області з питань підготовки закладів освіти до 

проведення інституційного аудиту; сертифікації педагогів; моніторингу 

освітнього процесу тощо; 

- органами влади та місцевого самоврядування, приймає участь у рамках 

повноважень у розробленні пропозицій щодо тенденцій та шляхів реалізації 

освітньої політики в територіальній громаді, підготовці інформаційно-

аналітичних матеріалів, рекомендацій щодо розвитку освітніх закладів. 



2.4. Центр може виконувати інші завдання відповідно до компетенції та 

повноважень, передбачених цим Статутом і чинним законодавством.   

2.5. Центр несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за 

реалізацію завдань, визначених чинним законодавством України про освіту, 

державних вимог до організації роботи з педагогічними кадрами; дотримання 

фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази. 

IIІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

3.1. Центр в своїй діяльності керується цим Статутом і Правилами 

внутрішнього розпорядку. Правила внутрішнього розпорядку розробляються 

директором Центру і приймаються загальними зборами трудового колективу. 

3.2. Центр має право:  

3.2.1. звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності 

та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для 

виконання покладених завдань; 

3.2.2. укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також 

фізичними особами відповідно до законодавства; 

3.2.3. залучати юридичних та фізичних осіб до виконання завдань центру 

шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів для реалізації  своїх 

статутних завдань у визначеному законодавством порядку; 

3.2.4. здійснювати інші права, що не суперечать чинному  законодавству;  

3.2.5. здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного 

забезпечення своєї роботи. 

3.3. Центр зобов’язаний створювати належні умови для продуктивної 

праці, забезпечувати дотримання вимог законодавства про працю, правил та 

норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування. 

 

ІV. УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

4.1. Управління Центром здійснюється на основі поєднання прав 

Засновника та уповноваженого ним органу в межах повноважень,  визначених 

законодавчими актами  та установчими документами Центру. 

 Засновник: 

- затверджує Статут Центру, зміни та доповнення до нього, порядок 

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад директора та 

педагогічних працівників Центру; 

- визначає територію обслуговування Центру, забезпечує його утримання 

та розвиток, створює умови, необхідні для належного функціонування; 

- узгоджує структуру Центру, приймає рішення про введення додаткових 

посад; 

- може приймати з іншими органами місцевого самоврядування спільні 

рішення, укладати договори та забезпечувати діяльність Центру у 

відповідних територіальних громадах на правах співзасновництва 



відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних 

громад»; 

- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством 

України. 

4.2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської 

ради (далі – уповноважений орган) – головний розпорядник коштів: 

- забезпечує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад директора 

та педагогічних працівників Центру; 

- затверджує Стратегію розвитку Центру;  

- затверджує кошторис та штатний розпис Центру. 

4.3. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його директор, 

який є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу 

педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-

педагогічної роботи не менш як п’ять років та призначається на посаду на 

конкурсній основі Засновником. 

Директор: 

- розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження 

уповноваженому органу; 

- затверджує план діяльності та організовує роботу відповідно до стратегії 

розвитку Центру, подає пропозиції щодо структури, штатного розпису та 

кошторису Центру; 

- призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаної посади 

відповідно до законодавства, забезпечує раціональний підбір та 

розстановку кадрів, затверджує посадові інструкції та функціональні 

обов’язки працівників Центру, заохочує і накладає на них дисциплінарні 

стягнення; 

- залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом 

укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до компетенції; 

- створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, 

підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів; 

- організовує виконання кошторису доходів і видатків, в установленому 

порядку відкриває рахунки в установах банків та органах Державного 

казначейства; 

- видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання; 

- використовує в установленому Засновником порядку майно Центру та 

його кошти, укладає цивільно-правові договори; 

- забезпечує ефективність використання майна Центру; 

- забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру; 

- діє від імені Центру без довіреності; 

- може вносити Засновнику пропозиції щодо вдосконалення діяльності 

Центру; 

- звітує перед Засновником про результати діяльності Центру. 

4.4. Діяльність Центру забезпечують педагогічні працівники 

(консультанти, психолог), бухгалтер.  



4.5. На вакантні посади педагогічних працівників Центру можуть 

претендувати особи, які є громадянами України, вільно володіють державною 

мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п'яти років.  
4.6. Кількість штатних одиниць працівників Центру визначається 

відповідно до діючого законодавства й узгоджується із Засновником. Засновник 
може приймати рішення про введення до структури Центру додаткових посад 
педагогічних працівників, програмістів, працівників, які виконують функції з 
обслуговування.  

4.7. Обов’язки працівників Центру визначаються відповідно до діючого 
законодавства та посадових інструкцій. 

4.8. Центр може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-
правових угод для здійснення професійного розвитку педагогічних працівників, 

їх психологічної підтримки та проведення супервізії. 
4.9. Трудові та соціальні відносини Центру регулюються колективним 

договором. 

       

V. ФІНАНСУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  

5.1. Фінансування Центру здійснюється його Засновником відповідно до 

законодавства.  

5.2. Матеріально-технічну базу Центру складає майно, вартість якого 

відображена у балансі. Майно, закріплене за Центром, належить йому на правах 

оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, визначених 

законодавством. 

5.3. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до 

законодавства. Джерелами фінансування Центру є кошти Засновника, благодійні 

внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством.  

5.4. Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, 

визначеному законодавством (крім послуг, що надаються Центром для 

виконання завдань, визначених цим Статутом та іншими актами законодавства). 

5.5. Ведення бухгалтерського обліку та звітності визначається чинним 

законодавством України. 

5.6. Перевірка наявності, порядку використання майна, фінансової 

діяльності Центру здійснюється в уставленому законодавством порядку. 

5.7. Контроль за діяльністю Центру відповідно до законодавства 

здійснюється Засновником, а в частині галузевої діяльності -  уповноваженим 

органом. 

 

 

VІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 

6.1.Припинення діяльності Центру здійснюється в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України, шляхом реорганізації або ліквідації. 

6.2.Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,                                   

перетворення) Центру здійснюється за рішенням Засновника.  



6.3.При реорганізації Центру працівникам, які звільняються,   гарантується 

дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства 

України. 

6.4.Ліквідація Центру здійснюється за рішенням Засновника, суду або 

господарського суду згідно з чинним законодавством.  

6.5.Ліквідація Центру проводиться призначеною Засновником 

ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації її за рішенням суду або господарського 

суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими судами. Ліквідаційна 

комісія свої дії проводить відповідно до чинного законодавства. 

6.6.Ліквідація Центру вважається завершеною, а Центр таким,  що 

припинив свою діяльність, з моменту виключення його з державного  реєстру 

України. 

 

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частин серед 

Засновників, членів та працівників Центру (крім оплати праці, нарахування 

єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з 

ними осіб. Доходи використовуватимуться виключно для фінансування видатків 

на утримання установи, реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямків 

діяльності, визначених установчими документами. 

7.2. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) її активи будуть передані одній або 

кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 

доходу бюджету. 
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Додаток 2  

до рішення  

7 сесії 8 скликання  

29 січня 2021 року № 144 
 

Структура  

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Липовецької міської ради Вінницького району  

Вінницької області 

 

Назва структурного 

підрозділу та посад 

Тарифний розряд Кількість штатних 

одиниць 

Керівний склад: 

Директор  15 1 

Педагогічні працівники: 

Консультанти,  

у тому числі:  

14 3 

- дошкільна освіта 1 

- початкова школа 

- базова та старша школа 2 

- позакласна та позашкільна освіта 

Психолог 14 1 

Спеціалісти:  

Програміст  10 - 

Діловод  5 - 

Бухгалтер  7 - 

 

Всього штатних одиниць: 

 

5 
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