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ПРОТОКОЛ

05.11.2020 р. № 4 м. Тернопіль

ПРИСУТНІ:
Ковдрин Людмила Ігорівна - учитель початкових класів, уповноважена особа з питань 

організації та проведення спрощених закупівель, голова Конкурсного комітету.
Татарин Галина Богданівна - учитель математики.
Попко Світлана Йосипівна - член батьківського комітету.
Здирок Оксана Михайлівна - член батьківського комітету.
Аббасов Рустам - учень 8-Б класу.
Василишин Владислав - учень 9-А класу.
Дзюба Станіслав - учень 8-А класу.
Мадараш Катерина - учениця 9-Б класу.
Гетьман Михайло - учень 10 класу.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту голови Комісії про дотримання порядку процесу голосування.
2. Підрахунок голосів та оголошення підсумків голосування.

По першому питанню
СЛУХАЛИ

Ковдрин Л.І., учителя початкових класів, яка повідомила присутніх про те, що 
відповідно до Положення про громадський шкільний бюджет з 02 листопада по 05 
листопада 2020 р. проходило голосування за проекти, які були подані на розгляд 
Конкурсної комісії. До голосування були допущені учні 7-11 класів. Порушень під час 
голосування не виявлено.
ВИРІШИЛИ

Визнати голосування таким, що відбулося без порушень.

По другому питанню
СЛУХАЛИ
Попко С.Й., секретаря Конкурсної комісії, яка повідомила присутніх про кількість 
надрукованих бюлетенів. їх - бюлетенів. Кількість опрацьованих бюлетенів (192 
бюлетеня). З них один бюлетень вважається не дійсним.
ВИСТУПИЛИ
Дзюба С., учень 8-А класу, який доповів про результати голосування:

J за проект №1 -«Науковий осередок» своїх голосів віддало 167 учасників,

ukr.net


J за проект №2 «Мистецька лабораторія» свої голоси віддали 22 учнів;
■S за проект №3 «Лабораторія особистісного розвитку» проголосувало 3 учнів.

ВИРІШИЛИ
Дотримуючись вимог Положення про шкільний громадський бюджет 2021 голосування 

за шкільний проект вважати такими, що відбулося та оголосити переможцем, з суттєвою 
різницею в кількості голосів, проект № 1 «Науковий осередок».

Учитель початкових класів, уповноважена 
особа з питань організації та проведення 
спрощених закупівель, голова Конкурсного 
комітету

Секретар Конкурсної комісії, член 
батьківського комітету

Ковдрин Людмила Ігорівна

Попко Світлана Йосипівна


