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Обласні, Київська міська державні адміністрації
та органи міського самоврядування
Про центри професійного розвитку
педагогічних працівників
У зв’язку з надходженням звернень стосовно реалізації частини
третьої статті 52 Закону України «Про повну загальну середню освіту» та
виконання завдань, визначених пунктом 5 розділу X «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту»
(далі - Закон), щодо створення центрів професійного розвитку педагогічних
працівників (далі - Центрів) та відбору працівників до них на конкурсних
засадах, а також реорганізації науково-методичних (методичних) установ,
повідомляємо.
29 липня 2020 року Урядом прийнято постанову № 672 «Деякі
питання професійного розвитку педагогічних працівників», якою
затверджено Положення про центр професійного розвитку педагогічних
працівників (далі - Положення) та внесено зміни до окремих актів Уряду,
що регулюють питання оплати праці та тривалості відпусток педагогічних
працівників.
Згідно з Положенням основними завданнями центрів є сприяння
професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення їхньої
психологічної підтримки та консультування із широкого кола питань,
пов’язаних з освітнім процесом. Центри мають узагальнювати та
поширювати інформацію про можливості професійного розвитку освітян:
програми підвищення кваліфікації, вебресурси та інші інструменти, що
можуть стати у нагоді для їхнього професійного зростання. Вони мають
також координувати діяльність професійних спільнот педагогів і надавати
психологічну підтримку педпрацівникам.
Центри орієнтовані на консультування, зокрема, за такими
напрямами:
• планування та визначення траєкторії професійного розвитку;
• проведення супервізії;
. розроблення
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• впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого,
діяльнісного та інклюзивного підходів у навчанні;
• застосування нових освітніх технологій;
• організація освітнього процесу за різними формами, зокрема з
використанням технологій дистанційного навчання.
Згідно з Положенням Центри не можуть виконувати завдання, не
передбачені Положенням, тому не можуть реалізовувати поточні функції
існуючих районних (міських) науково-методичних центрів (кабінетів).
І.
Щодо засновників Центрів, правових підстав для їх створення
та відбору працівників до них на конкурсних засадах
Згідно з Положенням Центр утворюється органом місцевого
самоврядування (далі - засновник) відповідно до законодавства з
урахуванням потреб відповідної територіальної громади, тобто
засновником може бути будь-яка місцева рада. При цьому, Закон
фактично зобов’язав районні, міські (районні у містах) рад створити
відповідні Центри шляхом реорганізації підпорядкованих районних
(міських) науково-методичних центрів (кабінетів) до 1 вересня 2020 року.
За своїм статусом Центри мають бути юридичними особами комунальними бюджетними неприбутковими установами та не
можуть функціонувати як структурні підрозділи інших установ, закладів,
організацій.
Відповідно до абзацу першого пункту ЗО частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Закон про
місцеве самоврядування) на пленарних засіданнях сільської, селищної,
міської ради вирішуються питання про створення, ліквідацію, реорганізацію
та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної
власності відповідної територіальної громади. Згідно з частиною другою
статті 41 Закону про місцеве самоврядування районні у містах ради (у разі
їх створення) та їх виконавчі органи відповідно до Конституції та законів
України здійснюють управління рухомим і нерухомим майном та іншими
об'єктами, що належать до комунальної власності територіальних громад
районів у містах, формують, затверджують, виконують відповідні бюджети
та контролюють їх виконання, а також здійснюють інші повноваження,
передбачені цим Законом, в обсягах і межах, що визначаються міськими
радами.
Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону про місцеве
самоврядування на пленарних засіданнях районної та обласної ради
вирішуються в установленому законом порядку питання щодо управління
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст,
районів у містах, що перебувають в управлінні районних рад; призначення і
звільнення їх керівників.
З огляду на принцип невтручання в діяльність органів місцевого
самоврядування з боку органів виконавчої влади, Положення не містить
норм, що регулюють порядок оголошення та проведення конкурсу на
вакантні посади педагогічних працівників Центру. Таким чином,
засновники самостійно вирішують відповідні питання в інтересах

відповідної територіальної громади та з урахуванням власної практики і
досвіду такої діяльності. Водночас Положенням визначено загальні
кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть бути прийняті на посади
педагогічних працівників Центру.
II.
Щодо
проведення
заходів,
необхідних
реорганізації районних (міських) науково-методичних центрів
(кабінетів)
Передусім варто наголосити, що правовими підставами для
проведення заходів, необхідних для реорганізації районних (міських)
науково-методичних центрів (кабінетів), є положення статті 104, 110
Цивільного кодексу України, вже згадувані вище статті Закону та Закону
про місцеве самоврядування, а також у випадку, якщо йдеться про
структурний підрозділ у складі місцевого органу виконавчої влади, також і
Закон України «Про місцеві державні адміністрації», зокрема стаття 5 цього
закону, згідно з якою склад та структуру місцевих державних адміністрацій
формують голови місцевих державних адміністрацій.
Як показує практика діяльності районних (міських) науковометодичних центрів (кабінетів), наразі вони функціонують в одному з двох
статусів - як структурний підрозділ або як самостійна юридична особа.
У залежності від статусу таких центрів та кабінетів їх реорганізація
потребуватиме різних управлінських рішень та заходів, які необхідно
прийняти та реалізувати відповідному органу місцевого самоврядування або
місцевому органу виконавчої влади.
Щодо припинення діяльності структурних підрозділів
У разі, якщо йдеться про структурний підрозділ, відповідному органу
місцевого самоврядування або місцевому органу виконавчої влади,
необхідно прийняти (видати) рішення (розпорядження), згідно з яким:
переглянути чинні документи (рішення (розпорядження) про
затвердження структури та штатного розпису), на підставі яких такий
структурний підрозділ функціонує, та прийняти відповідне рішення про
внесення до них необхідних змін або затвердити нову структуру та штатний
розпис;
визначити осіб, які повинні організувати попередження працівників
структурного підрозділу про звільнення у зв’язку із скороченням
чисельності або штату працівників внаслідок реорганізації (змін в
організації праці) відповідно до вимог трудового законодавства;
визначити термін, з якого відповідне рішення набирає чинності та
застосовується, зокрема, в частині змін до структури та штатного розпису, з
урахуванням строку, необхідного для завершення процедури звільнення,
працівників структурного підрозділу.
Щодо припинення діяльності юридичних осіб
У разі припинення юридичної особи її засновник є повноважним
прийняти одне з двох управлінських рішень - припиниення її в результаті
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

для

Здійснити
реорганізацію
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науковометодичного центру як юридичної особи можливо лише після прийняття
рішення органом місцевого самоврядування про створення Центру як нової
юридичної особи. При цьому прийняттю рішення засновником про
створення Центру як нової юридичної особи може передувати рішення про
ліквідацію районного (міського) науково-методичного центру як
юридичної особи.
У усіх випадках мають бути дотримані положення Кодексу
законів про працю, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки
України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020
роки, регіональних угод та колективних договорів з трудових питань, що
регулюють питання звільнення працівників у зв’язку із скороченням їх
штату при реорганізації або ліквідацією юридичної особи (попередження
про звільнення, переведення тощо).
III. Управління та забезпечення діяльності Центрів
Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його
директор, який діє від імені Центру без довіреності.
Повноваження директора визначено пунктом 10 Положення серед
яких:
розроблення стратегії розвитку Центру та подання на затвердження
засновнику;
затвердження плану діяльності Центру та організація його роботи
відповідно до стратегії розвитку;
подання засновнику пропозицій щодо штатного розпису та кошторису
центру;
призначення на посаду працівників Центру, їх звільнення,
затвердження їхніх посадових інструкцій;
Перелік повноважень та обов'язків засновника, визначений
Положенням, складається, зокрема, із затвердження установчого документа
Центру, визначення території його обслуговування, призначення директора
Центру за результатами конкурсу та звільнення з посади,
затвердження стратегії розвитку, штатного розпису Центру та
фінансування його діяльності.
Контроль за дотриманням Центром вимог законодавства, зокрема
Положення, здійснюють його засновник та відповідні органи управління у
сфері освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій.
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