
 
Бережанська міська рада  

VІII скликання  

V сесія  

(IІ засідання)  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

02 березня 2021 року                  м. Бережани                                    № 163 

 

Про погодження кандидатури 

на посаду керівника комунальної 

установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Бережанської міської ради 

 

Відповідно до Положення про центр професійного розвитку педагогічних 

працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

29.07.2020 № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних 

працівників», враховуючи рішення міської ради від 28.12.2020 року №71 «Про 

затвердження Статуту комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Бережанської міської ради  в новій редакції та 

оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної 

установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бережанської 

міської ради ,на підставі Протоколу №4 від 09.02.2021 року конкурсної комісії на 

заміщення вакантної посади директора комунальної установи « Центру 

професійного розвитку педагогічних працівників» Бережанської міської ради, 

керуючись ст. ст. 25-26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань  освіти, молоді і спорту, 

культури, охорони здоров’я та соціальних питань, Бережанська міська рада  

 

                                                      В И Р І Ш И ЛА: 

 

1. Погодити кандидатуру Дворського Віктора Дмитровича на посаду 

директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Бережанської міської ради. 

2.  Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради-

(уповноваженому органу) призначити Дворського Віктора Дмитровича на посаду 

директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 



працівників» Бережанської міської ради, та укласти з ним строковий трудовий 

договір (контракт). 

3. Уповноважити Дворського Віктора Дмитровича на проведення державної 

реєстрації комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Бережанської міської ради. 

4. Внести зміни в рішення сесії Бережанської міської ради від 10.09.2020 року 

№1811, а саме: в додатку 1 Статуту комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Бережанської міської ради пункт 1.3 

викласти в такій редакції: 

«1.3. Місцезнаходження Центру: 47501, Тернопільська область, місто Бережани, 

вул. Шевченка, 15». 

5. Затвердити Статут комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Бережанської міської ради в новій редакції. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, молоді і спорту, культури, охорони здоров’я та соціальних питань 

міської ради та заступника міського голови Кухарука С.Б. 

 

Міський голова                                                         Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 
 


