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Керівникам органів управління 

освітою, директорам центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників 

 

Про центри професійного розвитку 

педагогічних працівників 

 

 

Відповідно до пункту 465 Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 вересня 

2020 року № 1133-р., з метою забезпечення методичної підтримки педагогічних 

працівників та можливостей для їх професійного розвитку, передбачено збір та 

узагальнення інформації щодо створення центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників (далі ЦПР ПП). 

Наголошуємо, що діяльність ЦПР ПП має бути приведена у відповідність 

до нормативно-правових документів: 

 Закон України «Про повну загальну середню освіту» (прикінцеві 

положення);  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2020 № 672 «Деякі 

питання професійного розвитку педагогічних працівників» (Положення про 

центри професійного розвитку педагогічних працівників); 

 листа Міністерства освіти і науки України від 21.08.2020 №1/9-466 «Про 

центри професійного розвитку педагогічних працівників»;  

 лист Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 19.08.2020 № 08-13/3519 «Про центри професійного розвитку 

педагогічних працівників»; 

 лист  КЗ Сумський ОІППО від 27.08.2020 № 462/11-10 «Про центри 

професійного розвитку педагогічних працівників»; 

 лист  КЗ Сумський ОІППО від 11.09.2020 № 488/11-10 «Про організацію 

діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників». 

Нагадуємо, що відповідно до пункту 4 Положення про центри 

професійного розвитку педагогічних працівників, ЦПР ПП підпорядкований 
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органу місцевого самоврядування (засновнику). Діяльність центрів побудована 

відповідно до організаційно-функціональної моделі, у контексті реалізації 

єдиної науково-методичної теми та відповідно до затвердженого Статуту 

(Положення). 

Перелік посад ЦПР ПП подано в пункті 11 Положення про центри 

професійного розвитку педагогічних працівників. Основні вимоги до 

затвердження штатних розписів викладено в Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимогах до виконання кошторисів бюджетних 

установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 

№ 228. Згідно з п. 32 цього Порядку штатні розписи затверджуються 

керівником відповідної вищої за рівнем установи, за винятком штатних 

розписів, зазначених у п. 33 цього Порядку. Так, п.п. 71 п. 33 Порядку № 228 

передбачено, що штатні розписи бюджетних установ, які утримуються за 

рахунок бюджетів сіл, селищ, міст (у тому числі й районного значення), 

затверджуються міськими, сільськими, селищними головами або керівниками 

відповідних структурних підрозділів виконавчих комітетів сільських, 

селищних, міських рад, до сфери управління яких віднесено бюджетну 

установу.  

До установчих документів ЦПР ПП віднесено: рішенні сесії міської 

(селищної) ради, Статут (Положення), штатний розпис. 

Принагідно акцентуємо увагу на те, що ведення ділових документів у ЦПР 

ПП має відбуватись відповідно до вимог Інструкції з діловодства, затвердженої 

наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 03.07.2019 № 444-ОД. У випадку функціонування ЦПР ПП, як 

самостійної юридичної установи, листування з органами управління 

здійснюється безпосередньо центром (на затвердженому бланку). Не 

допустимим є ведення ділових документів ЦПР ПП засобами відділу 

(управління) освіти районних (міських, селищних, сільських) рад. 

З огляду на вищезазначене та з метою оновлення банку даних щодо 

утворених центрів професійного розвитку педагогічних працівників у Сумській 

області (для постійного інформування Міністерства освіти і науки України,  

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації щодо 

виконання прикінцевих положень (п.5) Закону України «Про повну загальну 

середню освіту»), просимо (у рамках відкритого доступу до публічної 

інформації) подати до 11.01.2021 скановані копії установчих документів ЦПР 

ПП та інформацію за формою (додається) на електронну адресу Сумського 

ОІППО (sumy.oippo@gmail.com). 

Узагальнена інформація буде використана під час планування заходів КЗ 

Сумський ОІППО на 2021 рік із метою забезпечення партнерської взаємодії з 

новоствореними установами. 

 

Додаток до листа на 1 арк. (таблиця Microsoft Excel). 

 

 

Проректор       Ірина УДОВИЧЕНКО 
 

 

Аліна Сущенко 0503077635 
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