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Про затвердження Положення
про Робочу групу ЗЗСО конкурсу
<Шкiльний громадський бюджет
м. Запорiжжя)

З метою створення додаткових умов для якiсноi неформалъноi освiти
школярiв та системи спiвпрацi i взаемодii органу мiсцевого самоврядування Та

шкiльноi |ромадськостi для активiзацii молодi, розвитку демократичного
процесу обговорення громадою напрямiв використання бюджетних коштiв,
керуючисъ ст. 42 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi>:

1. Затвердити положення про Робочу групу закладу загаJIьноi середньоi
освiти конкурсу <<Шкiльний Громадський бюджет м. Запорiжжя) (додасться).

2. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Щиректор департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoT ради

Болtко 0502454960

Романчук



ЗАТВЕРДЖЕНО
нак€}з департаменту
вiд оэ. оа. ардl Nч af,fb

положення
про Робочу групу ЗЗСО конкурсу <<Шкiльний громадський бюджет

м. Запорiжжя>>

1. Загальнi засади
1.t.Робоча црупа ЗЗСО (далi - Робоча група) конкурсу <<Шкiлъний

громадський бюджет м. Запорiжжя>> е колегiальним органом, який

утворюеться з метою координацii роботи конкурсу << Шкiльний громадський
бюджет м. Запорiжжя>> в ЗЗСО, який е rIасником конкурсу <Шкiльний
громадський бюджет м. Запорiжжп (лалi - ШГБ).

1.2. Метою дiяльностi Робочоi групи - }часника ШГБ е впровадження та

функцiонування IIГБ, аналiз щодо можливостi реалiзацii запропонованих
проектiв вiдповiдно до умов IlГБ, вiдбiр iдей учнiв та визначення перелiку
проектiв для голосування, визначення просктiв-переможцiв за резулътатами
голосування (складання реестру голосiв) та здiйснення контролю за реалiзацiе
проектiв-переможцiв.

1.3. Члени Робочоi групи виконують своI обов'язки на громадських
засадах.

1.4. У своiй дiяльностi члени Робочоi групи керуються законодавством
Украiни, рiшеннями ЗапорiзькоТ MicbKoi ради Запорiзькоi областi та Ti

виконавчого KoMiTeTy, Положенням про конкурс <<Шкiльний громадський
бюджет м. Запорiжжя)> та цим Положенням.

1.5. Персональний склад Робочоi групи формуеться з Координатора IIГБ
вiдповiдного ЗЗСО, батькiвського та учнiвсъкого самоврядування ЗЗСО,
представникiв адмiнiстрацii ЗЗСО та викладачiв ЗЗСО. Кiлькiсний склад
Робочоi групи з€Lлежить вiд кiлькостi 7-11 класiв в ЗЗСО, е iндивiдуЕшьним для
кожного ЗЗсо.

1.6. Пероональний склад Робочоi групи переглядаеться у разi
необхiдностi та затверджуеться нак€вом начапьника вiдповiдного
територiального вiддiлу освiти департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi

ради.
1.7. Координатор IIГБ кожного ЗЗСО затверджуеться наказом директора

вiдповiдного ЗЗСО, е головою РобочоТ групи.
1.8. Координатор IIIГБ (голова Робочоi групи) скликас засiдання Робочоi

групи, головуе на iT засiданнях, пiдписуе протоколи та iншi офiцiйнi документи
РобочоТ групи.

1.9. Координатор ШГБ (голова Робочоi групи) консультуе та допомагае
учням на Bcix етапах IIГБ, зберiгае бланки проектiв, проводить збiр поданих

учнями проектiв, передас iх до Ради, створюе гугл-форму для голосування на



офiцiйному сайтi ЗЗСО, приймас участь у пiдрахунку голосiв. Весь

документообiг вiдбуваеться в електронному виглядi.
1.10. У разi неможливостi головою Робочоi групи виконувати cBoi

обов'язки його функцii виконуе заступник голови Робочоi групи.
1.t1. Секретар Робочоi групи веде протоколи та зберiгас всю

документацiю щодо перебiгу ШГБ три роки з подальшою передачею до apxiBy
ЗЗСО, готус та подае iнформацiю для розмiщення на офiцiйному сайтi ЗЗСО в

роздiлi ШГБ.
L|2. Члени Робочоi групи не можуть бути авторами проектiв ШГБ.

2. Повноваження Робочоi групи
Робоча група мае право:
2.1. Проводити iнформацiйну кампанiю щодо ознайомлення шкiльноi

громадсъкостi з основними принципами та можливостями ШГБ.
2.2.Заохочувати y.lHiB до подання проектiв, до участi у голосуваннi.
2.З . Приймати вiд учнiв в електронному виглядi бланк проекту

встановленого зразка у встановлений TepMiH згiдно Порядку проведення IIГБ
м. Запорiжжя.

2.4, Здiйснювати аналiз проектiв щодо можливостi iх реалiзацii на
предмет вiдповiдностi вимогам ШГБ, мiсцевим нормативно-правовим актам та
чинному Законодавству Украiни.

2.5. Обирати iдеi учнiв, визначати перелiк проектiв для голосування,

розмiщувати проскти для голосування в електронному форматi на офiцiйному
веб-ресурсi ЗЗСО.

2.6. Здiйснювати перевiрку правильностi заповнення бланку проекту
згiдно з вимогами ШГБ.

2.7. Сприяти можливостям для презентацii авторами просктiв cBoik iдей
на загаJI.

2.8. Визначати проекти-переможцi за результатами голосування
(заповнюеться реестр голосiв) та здiйснювати контроль за ik реалiзацiею.

2.9. Розглядати та вирiшувати спiрнi питання в межах свого ЗЗСО.
2.t0. Розповсюджувати iнформацiю стосовно перебiгу та результатiв

шгБ.
2-I1r. Координувати наповнення та ведення спецiально створеного роздiлу

про IIIГБ на сайтi вiдповiдного ЗЗСО.

3. Органiзацiя i порядок роботи Робочоi групи
3.1. Робоча група здiйснюе свою роботу у формi засiдань, якi проводяться

за необхiднiстю та правомочнi, якщо в них бере участь не менше |l2 членiв вiд
ii загального складу.

3.2. Рiшення Робочоi групи приймаеться бiльшiстю голосiв вiд числа
членiв, що присутнi на засiданнi. Якщо кiлькiсть голосiв розподiлиласъ порiвну,
вирiшальним е голос головуючого.



З.З. У разi невiдповiдностi проекту вимогам IIIГБ Робоча група
повiдомляс автору проекту на електронну адресу про необхiднiстъ внесення

корективiв до проекту у 5-денний TepMiH.
3.4. Результати аналiзу проектiв Робочою групою заносяться до бланку

аналiзу проскту, який пiдписуеться головою/заступником голови та Ti членами.
З.5. Результати голосування за проекти заносяться у реестр голосiв,

пiдписуеться головою/заступником голови та ii членами.
3.6. Робоча група вiдповiдно до результатiв голосування, зазначених у

peecTpi голосiв, передае Координацiйнiй радi на затвердження перелiк проектiв-
переможцiв.

3.7. Засiдання Робочоi групи проводяться за необхiднiстю, чLле не рiдше
одного разу на piK, гласно i вiдкрито. На Робочiй групi можуть бути присутнiми
представники ЗМI, iншi представники територiалъноi цромади м. Запорiжжя.

3.8. У засiданнях на запрошення Робочоi групи можуть брати участь
експерти та iншi особи, якi не с членами Робочоi групи.

3.9. Органiзацiйно-технiчне та матерiально-iнформацiйне забезпечення

дiяльностi РобочоI групи здiйснюе вiдповiдний ЗЗСО.


