
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 82 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.08.2020          Мукачево     №2012 
 
Про створення  Мукачівської міської  комунальної установи «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників»  Мукачівської міської 
ради Закарпатської області 

 
 З метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників 

закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-
ресурсних центрів, надання консультативної підтримки педагогічним 
працівникам з питань планування та визначення траєкторії їхнього 
професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення внутрішніх 
документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з 
навчальних предметів (інтегрованих курсів), відповідно до Закону України 
«Про повну загальну середню освіту», враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
(протокол №91 від 19.08.2020 р.), враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного 
розвитку (протокол №65 від 18.08.2020 р.), керуючись с. 25, ч.1 ст.59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Мукачівська міська рада 
вирішила: 

 
1. Створити Мукачівську міську  комунальну установу «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників»  Мукачівської міської ради 
Закарпатської області. 

Організаційно-правова форма: комунальна організація (установа, 
заклад). 

Найменування: Мукачівська міська комунальна установа «Центр 
професійного розвитку педагогічних працівників» Мукачівської міської ради 
Закарпатської області. 

Скорочене найменування: ММКУ «ЦПРПП» ММР ЗО. 
Місцезнаходження: 89600, Україна, Закарпатська область, місто 

Мукачево, площа Духновича Олександра, будинок 2. 
2. Затвердити  Статут Мукачівської міської  комунальної установи 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  Мукачівської 
міської ради Закарпатської області (додається). 



 3. Визнати уповноваженим органом управління комунальної установи 
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  Мукачівської 
міської ради – управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради. 

4. Управлінню освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради в 
особі начальника Кришінець-Андялошій К.: 

1) здійснити державну реєстрацію Мукачівської міської комунальної 
установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  
Мукачівської міської ради Закарпатської області відповідно до встановленого 
законодавством порядку; 

2) вчинити дії щодо включення Мукачівської міської комунальної 
установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»  
Мукачівської міської ради Закарпатської області до мережі розпорядників та 
одержувачів коштів міського бюджету міста Мукачева.  
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради Кришінець-
Андялошій К. та постійну депутатську комісію з питань  освіти, культури, 
молоді і спорту та духовного розвитку. 
 
 
Міський голова                                                                          А.БАЛОГА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


