
Протокол No5 вiд 06.11.2020 р.
засiдання Конкурснот кoмici'i Тернопшьсъког спецiалiзовано1 школи 1-III ступенiв №7

з поглибленим вивченням iноземних мов

м.Тернопiль, вул.IОностi, 11 кгмната школяра

Всього членiв комiтету: (7)
Кравчук Т.П., Ластiвка М.Г., Павлишин Р.Я., Тимкiв С., €динак В., Дем'янчик Н., Лисак Д.

Кворуме

Порядок денний
1.Пiдбиття пiдсумкiв голосування за проекти «Шкiльного громадського бюджету»
2.Визначення переможцiв голосувания.

По питанню першому
Iнформувала присутнiх Кравчук Т.П.
В перiод з 02.11.2020 року по 06.11.2020 року вiдбувалося голосування за проекти ШГБ. Протягом
даного перiоду участь у голосуваннi взяли участь 307 учнiв 7-11 класiв.
Проте пiд час пiдрахунку бланкiв голосування були виявленi помилки в 1х заповненнi. В зв'язку з
цим пропонуеться визнати 1х недiйсними та встановити такi резульгати голосування:
Загальна кiлькiсть учнiв, що взяла участь в голосуваннi - 267
Кiлькiсть недiйсних бланкiв - 9

По питанню другому порядку денного
Кравчук Т.П . .

Сума Кiлькiсть Мiсце
№ та назва проекту проекту, грн набраних голосiв (за кiлькiстю

голосiв)
№1 «Дашка оголошень (штендер) та 960 грн. 10 6
скринька для збору гнформацй та
пропозицiй учнiв та батъктв»
№ 2 «Вщпочинкова зона на першому 15 600 грн. 17 5
поверсг»
№ 3 «Великi садовi шаховi фггури» 23 ООО грн. 18 4
No 4 «Вгдпочинкова лаунж - зона 10 ООО грн. 34 3
(пiдроздiл - тенiснi столи)»
№5 «Облаштування шкiльно'i бiблiотеки 55200 грн. 2 7
та створення конференц залу»
№6 «Створення зони позакласног 40 ООО грн. 71 2
дiяльностi»
№7 «Вiдпочинкова зона третього 35 994 грн. 106 1
поверху»

Виступили
За результатами обговорення Голова Конкурсног комюй Кравчук Т.П. виносить на голосування
питания рекомендувати до реалiзацi1 проекти № 7 та No 6 на загальну суму 75994 грн.
ЗА- 7 ПРОТИ-0 Утримався-0
Рiшення прийнято.



виншили1. Тнформацiю Кравчук Т.П. щодо результатiв голосування за проекти «Шкiльного громадського

бюджету» взяти до вiдома.
2. РЕКОМЕНДУВАТИ до реалiзацi1 проекти №6 та №7 на загальну суму 75994 грн.

Секретар

Кравчук Т.П.

Ластiвка М.Г.
Голова кoмici'i


