
 

 
  

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

5 сесія                                 8 скликання 
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 
 

26 лютого 2021 року                                                                                 № ___/VIIІ 

 
Про надання згоди на організацію  

співробітництва територіальних громад  

населених пунктів у галузі освіти 

 
 

Відповідно до ст. 2, ст 10, ст 16, ст 25 пункту 30-1 частини 1 ст. 26, ст 46, 

ст 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», пункту 5 розділу Х, абзацу 2 частини 3 

статті 52 Закону України «Про повну загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», статті 5,9 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад», статті 87 Цивільного кодексу України, частини 5 статті 

57 Господарського кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 

29.07.2020 №672, рішення сесій Степанківської сільської ради від 15.12.2020 

№02-04/VIII  Білозірської сільської ради від 10.12.2020 №3-4/VІІІ, розглянувши 

листи Білозірської сільської ради, вих. №2296/02-09 від 30.11.2020 та 

Степанківської сільської ради, вих. №2407/02-09 від 16.12.2020, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на співробітництво у галузі освіти Руськополянської 

сільської ради Черкаської області зі Степанківською сільською радою 

Черкаської області з метою забезпечення професійної підтримки педагогічних 

працівників із питань упровадження компетентнісного, особистісно 

орієнтованого, діяльнісного та інклюзивного підходів до навчання здобувачів 

освіти і нових освітніх технологій, координації діяльності професійних спільнот 

педагогічних працівників (методичних об’єднань, творчих груп тощо), 

узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку 

педагогів, формування баз даних програм підвищення їхньої кваліфікації, інших 

джерел інформації (вебресурсів), необхідних для вдосконалення професійної 

траєкторії розвитку освітян. 

2. Начальнику фінансового управління Хряпак Ю. С. здійснити 

розрахунок щодо співфінансування утримання КУ «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Степанківської сільської ради. 

    3.  Начальнику відділу освіти, культури, туризму, молоді, спорту 

Нечипоренко О. О. розробити Програму щодо співробітництва між 

Руськополянською та Степанківською територіальними громадами з метою 
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реалізації основних Положень Центру професійного розвитку педагогічних 

працівників. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення та молодіжної політики. 

 

Сільський голова      О.Г. Гриценко 


