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Про створення Координацiйноi ради
конкурсу <<ШкiльниЙ громадськиЙ
бюджет м. Запорiжжя>)

З метою створення додаткових умов для якiсноi неформальноi освiти
школярiв та системи спiвпрацi i взаемодiТ органу мiсцевого самоврядування та
шкiльноТ громадсъкостi для активiзацii молодi, розвитку демократичного
процесу обговорення громадою напрямiв використання бюджетних коштiв,
керуючисъ ст. 42 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>:

1. Створити Координацiйну раду конкурсу <<Шкiльний громадський
бюджету м. Запорiжжя (даrri ШГБ) та затвердити ii склад (додасться).

2. Затвердити положення про Координацiйну раду конкурсу <Шкiльний
громадський бюджет м. Запорiжжя>> (додаеться).

3. Призначити вiдповiдальною особою за розмiщення на офiцiйному сайтi
департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради матерiалiв в роздiлi IПГБ
Гавриленко Г.В.

4. Контроль за виконанням цього нак€ву покладаю на себе.

Щиректор департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ мiськоi ради

БоlItко 0502454960

Романчук

J\b s ?fu



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ департаменту
вiд tr|.ca, ара-,| Ns d///c--____-__r-

Склад Коорлинацiйноi ради конкурсу

голова Громадсъкоi ради при виконавчому
KoMiTeTi ЗМР, голова правлiння ГС
<ZP.platforrn)), голова Ради конкурсу
<Шкiльний громадський бюджет м. Запорiжжя
(за згодою).
заступник директора департаменту освiти i
науки Запорiзькоi мiськоi ради, заступник
голови Ради конкурсу <<Шкiльний громадський
бюджет м. Запорiжжя).
психолог КУ <Щентр професiйного розвитку
педагогiчних працiвникiв> Запорiзькоi MicbKoi
роди, секретар Ради конкурсу <<Шкiльний

конкурсу
м. Запорiжжя>>:

<<Шкiльний громадський бюджет м. Запорiжжя>>

Акула Катерина
Юрiiвна

IBaHoBa Вiкторiя
BiKTopiBHa

Члени
<<Шкiльний

Васильчук Геннадiй
микопайович

Азарова Галина
Володимирiвна
Прокопенко Ангелiна

CipiHboK -,.Щолгарьова
Катерина Григорiвна
точiлова Наталiя
IBaHiBHa

Бабенко Наталiя
BiKTopiBHa

громадський бюджет м. Запорiжжя>>.

Координацiйноi ради
громадський бюджет

проректор з науковоi роботи Запорiзького
нацiонального унiверситету, депутат Запорiзькоi
MicbKoi ради (за згодою).
представник |ромадськостi (за згодою), член
правлiння БО БФ <Друге життя> (за згодою).
представник учнiвського самоврядування,
учениця Запорiзького академiчного лiцею j\b 23
Запорiзькоi MicbKoi ради (за згодою).
представник батькiвського самоврядування (за
згодою).
нач€Lльник вiддiлу бюджетування галузей освiти,
культури, молодi та спорту управлiння фiнансiв
соцiально-культурноi сфери департаменту
фiнансовоi та бюджетноi полiтики Запорiзькоi
MicbKoi ради (за згодою).
голова ГО <Запорiзький Колорит>>, голова
гуманiтарного KoMiTeTy Громадськоi Ради при
виконавчому KoMiTeTi ЗМР (за згодою).
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положення
про Координацiйну раду конкурсу <<Шкiльний громадський бюджет

м. Запорiжжя>>

1. Загальнi засади
1.1. Координацiйна рада конкурсу <Шкiльний громадський бюджет м.

Запорiжжя>> (далi - Рада) е постiйно дiючим колегiалъним органом, який
складаеться з представникiв 1.,rнiвського, батькiвського самоврядування,
департаменту освiти i науки ЗапорiзькоI MicbKoi ради, депутатсъкого корпусу та
громадського сектору (далi - ШГБ).

1.2. Метою дiяльностi Ради е координацiя перебiry ШГБ, вирiшення
спiрних питань, здiйснення аналiзу виконання L[ГБ, проведення навчання та
висвiтлення перебiгу ШГБ, пiдготовка змiн до ШГБ, його механiзму та
впровадження принципу IIГБ, контроль за виконанням вiдповiдних
нормативних aKTiB та реалiзацiсю просктiв-переможцiв, сприяння розвитку
партнерських вiдносин мiж органами мiсцевого самоврядування та шкiльною
громадсъкiстю, а також з€tп}чення ix до вирiшення актуЕtльних проблем
мiсцевого розвитку i процесу прийняття рiшень, затвердження проектiв
переможцiв.

1.3. ЧлениРади виконують cBoi обов'язки на |ромадських засадах.
1.4. У своiй дiяльностi члени Ради керуються законодавством Украiни,

рiшеннями Запорiзъкоi MicbKoi ради Запорiзькоi областi та iT виконавчого
KoMiTeTy, Положенням про конкурс <<Шкiльний громадський бюджет м.
Запорiжжя>>, Порядком проведення IIIГБ та цим ПолоХ<енням.

1.5. Склад Ради формуеться з представникiв учнiвського, батькiвського
самоврядування, представникiв департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi
ради, депутатського корпусу та громадського сектору. Персональний склад
Ради IIГБ складае дев'ять осiб, три представники виконавчих органiв влади та
шiсть представникiв громадськостi.

1.6. Склад Ради переглядаеться у разi необхiдностi та затверджуеться
наказом директора департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiсъкоi ради.

1.7. Гопова Ради скликае засiдання Ради, головус на iT засiданнях,
пiдписуе протоколи та iншi офiцiйнi документи Ради, представляс Раду у
вiдносинах з пiдприемствами, закладами, установами та органiзацiями в рамках
реалiзацii ШГБ.

1.8. У разi неможливостi головою Ради ШГБ виконувати cBoi обов'язки
його функцii виконуе заступник голови Ради ШГБ.

1.9. Секретар Ради ШГБ веде протоколи та зберiгае всю документацiю
щодо перебiгу ШГБ три роки з подЕtльшою передачею до apxiBy виконавчого



KoMiTeTy ЗМР, готуе та подае iнформацiю для розмiщення на офiцiйному сайтi
департаменту освiти i науки ЗМР.

1 .10. Члени Ради не можуть бути авторами проектiв ШГБ.

2. Повноваження Ради
Рада мае право:
2.1. Розробляти ocHoBHi положення та принципи ШГБ та виносити ik на

розгляд i затвердження рiшення Запорiзькоi MicbKoi ради, виконавчого KoMiTeTy
ЗМР, а змiни до порядку проведення виносити на розгляд директору
департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради.

2.2. Проводити iнформацiйну кампанiю щодо ознайомлення шкiльноi
громадськостi з основними принципами та можливостями ШГБ.

2.З. Затверджувати проекти-переможцi за результатами голосування та
здiйснювати контроль за ix реалiзацiею.

2.4.Визначжи мiсця та способу прийому проектiв та голосування.
2.5. Розмiщувати iнформацiю стосовно перебiгу ШГБ на офiцiйному веб-

pecypci департаменту освiти i науки ЗМР в спецiально створеному роздiлi.
2.6. Визначати термiни проведення етапiв впровадження IIГБ.
2.7. Розгляджи та вирiшувати спiрнi питання.
2.8. Здiйснювати контроль пiд час пiдрахунку голосiв.
2.9. Отримувати iнформацiю вiд вiдповiдальних виконавцiв про хiд

реалiзацii просктiв-переможцiв IIГБ.
2.I0. Отримувати звiти про стан виконання проектiв-переможцiв IIIГБ в

писъмовому виглядi.
2.||. Обирати закпади загалъноi середньоi освiти м. Запорiжжя для участi

в IIГБ.
2.12. Забезпечувати необхiдними iнформацiйно-навчаJIьними матерiалами

для проведення ШГБ (самими формами учасники ШГБ забезпечуються
самостiйно).

3. Органiзацiя i порядок роботи Ради
3.1.Рада здiйснюе свою роботу у формi засiдань, якi проводяться за

необхiднiстю та правомочнi, якщо в них бере участь не менше tl2 членiв вiд iT
заг€шьного складу.

3.2. Рiшення Ради приймаеться бiльшiстю голосiв вiд числа членiв, що
присутнi на засiданнi. Якщо кiлькiсть голосiв розподiлипась порiвну,
вирiшальним с голос головуючого.

3.3. Рiшення Ради оформлюються протоколом, який пiдписуеться
головою та секретарем.

3.4. Рiшення Ради про визначеннrI проектiв-переможцiв ШГБ
Затверджуються протоколом, пiдписуеться BciMa членами Ради. Протокол
передаеться в департамент освiти i науки ЗМР для затвердження накЕвом
директора департаменту освiти i науки ЗМР з наступним фiнансуванням
проектiв-переможцiв.



З.5. Змiни до IIГБ, розробленi Радою, виносяться на розгляд та
затверджуються рiшенням Запорiзькоi мiськоi ради Запорiзькоi областi.

З.6. Засiдання Ради проводяться за необхiднiстю, аJIе не рiдше одного
разу на piK, гласно i вiдкрито. На Радi можуть бути присутнiми представники
ЗМI, iншi представники територiальноi громади м. Запорiжжя.

З.7.У засiданнях на запрошення Ради можуть брати участь експерти та
iншi особи, якi не е членами Ради.

3.8.Органiзацiйно-технiчне забезпечення дiяльностi Ради здiйснюе
департамент освiти i науки ЗМР.


