
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 15 грудня 2022 р.                              Стрий                № 1415
Про внесення змін в структуру
КУ «Центр професійногорозвитку
педагогічнихпрацівників» Стрийської
міської ради Стрийського району 
Львівськоїобласті

         Керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року №672 «Положення 
про центр професійного розвитку педагогічних працівників», враховуючи клопотання 
управління освіти Стрийської міської ради від 21.11.2022 року№01-11/830щодо 
необхідності введення посад в структуруКУ «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області для утримання комунальної установи в належному стані та покращення 
діяльності міська рада ВИРІШИЛА:
     1. Внести зміни в додаток 2рішення Стрийської міської ради від 09 вересня 2020 
року №1029 «Про створення Центру професійного розвитку педагогічних працівників 
міста Стрия», а саме:
  1.1. ввести з 01 січня 2023 рокув структуру КУ «Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників» Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області:
      - 0,5 штатної одиниці прибиральникаслужбових приміщень; 0,5 штатної одиниці 
робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків; 0,5 штатної одиниці 
опалювача.
      2. Затвердити та ввести в дію з 01.01.2023 року структурукомунальної установи 
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області в новій редакції (Додаток 1). 
    3.Управлінню освіти Стрийської міської ради внести відповідні зміни до штатного 
розписуКУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Стрийської 
міської ради Стрийського району Львівської області.
     4.Фінансовому управлінню Стрийської міської ради проводити фінансування в 
межах асигнувань на освіту.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Христину Грех та на постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді, 
фізкультури та спорту ( Тарас Василів).

Міський голова                                                                       Олег КАНІВЕЦЬ

                                                                             



                                                                             Додаток 1 
                                                  до рішення ХХХ сесії

                                                                 VIIІ демократичного скликання
                                                    Стрийськоїміської ради 

                                                                                          від 15.12.2022 року  №1415

Структура
комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

№ Посада Кількістьставок

1. Директор центру 1
2. Консультант 5,5
3. Практичний психолог 1

4. Прибиральник службових 
приміщень

0,5

5. Робітник з комплексного 
обслуговування і ремонту 
будинків

0,5

6. Опалювач 0,5

Всього: 9,0

Секретар міської ради                                                       Мар`ян БЕРНИК


