
Рівненська загальноосвітня школа
І – ІІІ ступенів № 11

Рівненської міської ради

ПРОТОКОЛ №1

засідання Конкурсної комісії 
шкільного громадського бюджету

  від  19 вересня 2021 року

Присутні 7 чоловік.
Голова засідання – Cиняк Л.О.- директор Рівненської школи І –ІІІ ст. № 11;  
Секретар – Майборська Л. В.        
Слободян В.О.-  заступник директора з виховної роботи;  
Моцна О.Я. - вчитель інформатики, представник батьківської громадськості.
Місько Н.П.- вчитель географії,економіки. 
Хорошилова К.- голова учнівського самоврядування.
Брижицька У.- учениця 9 класу.                                                                              

  Відсутні: --

Порядок денний:
1.Вибори голови  та  секретаря  Конкурсної  комісії  шкільного  громадського
бюджету (ШГБ)

1.Слухали: Інформацію директора школи, Синяк Л.О., про затвердження 20
серпня 2021 року Положення про шкільний громадський бюджет Рівненської
міської  територіальної  громади.  Встановлено,  що  під  час  формування
міського бюджету на наступні бюджетні періоди щорічно у проєкті міського
бюджету  в  межах  Програми  розвитку  освіти  передбачаються  кошти  для
реалізації  шкільних  громадських  проєктів,  відібраних  відповідно  до
Положення  про  шкільний  громадський  бюджет  Рівненської  міської
територіальної  громади.  Отже,  керівником Управління  освіти  виконавчого
комітету  Рівненської  міської  ради  протягом  серпня  розроблено  та
затверджено  громадський  бюджет,  в  якому  зазначено  часові  рамки,
показники,  календарний  план  реалізації  етапів  шкільного  громадського
бюджету.  Для  цього  у  школі  необхідно  створити   Конкурсну  комісію  –
робочий  орган,  члени  якого  будуть  організовувати  та  координувати
виконання  заходів  в  рамках  ШГБ  в  закладі  загальної  середньої  освіти,
визначених цим Положенням.
2.  Слободян  В.О.,  заступника  директора  з  виховної  роботи,  яка  донесла
інформацію:



-  про  умови  виконання  проєктів  учнівськими  групами,  які  будуть
координуватися Конкурсною комісією. 
-  проєкти, які за результатами конкурсу наберуть найбільшу кількість балів
будуть   профінансовані  за  рахунок  бюджетних  коштів,  передбачених  на
фінансування ШГБ.

Ухвалили: 
1. Створити  Конкурсну  комісію із  присутніх  педагогічних  працівників,

представника батьківського комітету і учнівського самоврядування.
2. Обрати голову комісії -  Слободян В. О.
3. Видати наказ про створення Конкурсної комісії.
4.  Призначити:

- Майборську Л. В. - секретарем Конкурсної комісії;
- Місько  Н.П.-  координатором  шкільного  громадського  бюджету,

допомога у написанні проєкту та формування кошторису проєкту.

Рекомендовано:
1. Членам Конкурсної комісії розробити план реалізації етапів шкільного

громадського бюджету.
2. Залучити  учнівські  групи,  класних  керівників  і  батьків  до

проєктування.
3. Донести інформацію учнівським групам про умови, форму заповнення

документів  і  вимоги  (реалістичність,  можливість  реалізації,
правильності визначення вартості) та терміни  виконання проєктів. 

Голова комісії                                                            В. О. Слободян

Секретар                                                                     Л. В. Майборська


	Порядок денний:

