
Протокол №3 від 09.11.2020р. 

Засідання Конкурсної комісії Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів ім.Б.Лепкого Тернопільської міської ради Тернопільської області 

 

м.Тернопіль, вул.К.Савура,1 

 

Всього членів комісії: (9) 

Лівень О.Т., Зелінка А.В., Серкіз Л.О., Сворак О.В., Теслюк А., Бідочко В., 

Кулеша Я., Хруль А., Пасєка Т. 

Присутні члени комісії: (9) 

Лівень О.Т., Зелінка А.В., Серкіз Л.О., Сворак О.В., Теслюк А., Бідочко В., 

Кулеша Я., Хруль А., Пасєка Т. 

 

Кворум є 

 

Порядок денний: 

1. Підбиття підсумків голосування 

2. Визначення переможців голосування та відповідальних за реалізацію 

проектів. 

По питанню першому 

Слухали Лівень О.Т., яка проінформувала, що з 26.10.2020 року по  09.11.2020 

року відбувалося голосування за проекти допущені до голосування. 

Голосування відбувалося в приміщення ТЗОШ№14 за допомогою карток для 

голосування визначеної Комісією форми.  

Протягом даного періоду участь у голосуванні взяло 305 учнів 7-11 класів. 

Проте під час підрахунку було виявлено 7 карток для голосування 

незаповнених або заповнених невірно. В зв’язку з цим пропонується визнати їх 

недійсними, та встановити кількість учнів, що взяли участь у голосуванні 298. 

ЗА-9, ПРОТИ-0, УТРИМАЛИСЯ – 0 

Рішення прийнято 

 

 

 



По питанню другому 

Слухали Зелінку А.В., який проінформував, про результати голосування 

- Проєкт №4 Шкільні шафки для речей учнів – 86 голосів 

- Проєкт №1 Клас віртуальної реальності – 38 голосів 

- Проєкт №5 Сонячний стіл – 35 голосів 

- Проєкт №9 Сенсорна кімната – 33 голоси 

- Проєкт №11 Літературно-мистецький офіс – 32 голоси 

- Проєкт №6 «Chill зона» (відпочинкова зона) – 30 голосів 

- Проєкт №2 Коридорні шахи великого розміру – 16 голосів 

- Проєкт №8 Їдемо до школи – 12 голосів 

- Проєкт №3 Дивовижний підводний світ – 11 голосів 

- Проєкт №10 Відпочинкова зона «Релакс» - 3 голоси 

- Проєкт №7 Школа приємних вражень – 2 голоси 

 

Оскільки на фінансування проєктів Шкільного громадського бюджету 

виділяється сума у розмірі 75 998 грн, то переможцем визначити Проєкт №4 

Шкільні шафки для речей учнів. 

Враховуючи залишок коштів, передбачених на реалізацію проектів Шкільного 

громадського бюджету, у розмірі 498 грн., пропонується дофінансувати проект 

№4 «Шкільні шафки для речей учнів» як такий, що набрав найбільшу кількість 

голосів. 

ЗА-9, ПРОТИ-0, УТРИМАЛИСЯ – 0 

Рішення прийнято 

 

Відповідальність за реалізацію проекту №4 «Шкільні шафки для речей учнів» 

покласти на Тернопільську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів ім.Б.Лепкого 

Тернопільської міської ради Тернопільської області. 

 

 

 

Голова Конкурсної комісії                                    Зелінка А.В. 

Секретар                                                                  Лівень О.Т. 

 


