
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання  Конкурсної комісії  «Шкільний громадський бюджет» 

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №39 «Школа-родина» 

Херсноської міської ради 

від 24.09.2021 р. 

Голова комісії – Бутенко З.В. 

Секретар – Шептицька Н.В. 

Присутні: члени конкурсної комісії у складі 7 осіб.  

                                                            

                                                             ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вибір голови та секретаря Конкурсної комісії «Шкільний громадський бюджет». 

2. Визначення пунктів прийому проєктів. 

3. Графік проведення проєкту «Шкільний громадський бюджет». 

СЛУХАЛИ:  

1. Бутенко З.В., заступника директора з навчальної роботи, яка ознайомила присутніх про 

те, що наказом по школі від 21.09.2021 р. № 125 «Про організацію роботи в школі щодо 

впровадження шкільного громадького бюджету в 2021-2022 н. р.» затверджено склад Конкурсної 

комісії: 

• Бутенко З.В., заступник директора з навчальної роботи, голова комісії; 

• Шептицька Н.В., заступник директора з методичної роботи,член комісії; 

• Руденко О.С., заступник директора з виховної роботи, член комісії; 

• Поліш К.В.,вчитель інформатики, член комісії; 

• Наумчик Л.В., представник від батьківської громадськості ,член комісії; 

• Шевченко Н.І., вчитель англійської мови, представник від батьківської громадськості ,член 

комісії; 

• Рожко О., перезидент шкільного самоврядування, член комісії. 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Шевченко Н.І., представник від батьківської громадськості ,член комісії, яка запропонувала 

головою Конкурсної комісії обрати Бутенко З.В. 

2. Шептицька Н.В., заступник директора з методичної роботи, яка запропонувала до  членів 

комісії обрати Бондаренка Данила, учня 8-А класу; Прохіну Олександру, ученицю 10 класу; 

Бугайову Ганну, ученицю 10 класу. Рожко О., учениця 10 класу запропонувала секретарем 

конкурсної комісії обрати   Шептицьку Н.В., заступника директора з методичної роботи. 

Результат голосування: 

ЗА-7 (сім),  ПРОТИ-0( нуль), Утримався-0 (нуль) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Головою Конкурсної комісії «Шкільний громадський бюджет» обрати Бутенко Зою 

Василівну.  

2. Секретарем Конкурсної комісії «Шкільний громадський бюджет» обрати Шептицьку 

Наталію Володимирівну.  



3. Членами комісії затвердити Бондаренка Данила, учня 8-А класу; Прохіну Олександру, 

ученицю 10 класу; Бугайову Ганну, ученицю 10 класу. 

СЛУХАЛИ:  

1. Рожко Олександру, президента учнівського самоврядування, ученицю 10 класу, яка 

запропонувала пункт прийому проєктів організувати в каб. Інформатики. 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Поліш К.В.,Бондаренко Д., Бугайова Г., які підтримали дану пропозицію. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Пункт прийому проєктів організувати в каб. Інформатики.    

СЛУХАЛИ:  

1. Бутенко З.В., голову Конкурсної комісії, яка ознайомила з  графіком проведення проєкту 

«Шкільний громадський бюджет» відповідно до Положення про шкільний громадський 

бюджет. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Довести графік проведення проєкту «Шкільний громадський бюджет» до учнівського 

колективу школи. 

  

 

Голова Конкурсної комісії                                                  З.В.Бутенко 

Секретар Конкурсної комісії                                               Н.В.Шептицька 

 


