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Про затвердження Порядку
проведення конкурсу (шкiльний
громадський бюджет м. Запорiжжя>

З метою створення додаткових умов для якiсноi неформ€Lльноi 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,
керуючись ст. 42 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу <<Шкiльний громадський
бюджет м. Запорiжжя)) (додаеться).

2. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Щиректор департаменту освiти i науки
Запорiзькоi мiськоi ради Романчук

Бояtко 0502454960
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ЗАТВЕРДЖЕНО
нак€в департаменту
вiд рý.оа.юД Ng ,-|6L

I

Порядок
проведення конкурсу <<Шкiльний громадський бюджет

м. Запорiжжя>>

1. Конкурс кШкiльний громадський бюджет м. Запорiжжр (далi - ШГБ)
реалiзуеться в закладах загЕrльноi середньоi освiти м. Запорiжжя (далi ЗЗСО).

2. Координатори бюджету: Координацiйна рада з питань ШГБ виконуе
заг€шьне координування процесу, Робоча група ЗЗСО - реалiзацiю процесу на
piBHi закJIаду.

3. .Щепартамент освiти i науки Запорiзькоi мiськоi ради або вiдповiдний
територiальниiт, вiддiл освiти департаменту освiти i науки ЗМР е

розпорядниками коштiв на реалiзацiю проектiв, поданих учнями ЗЗСО та
вiдiбранi на голосування в рамках проскту ШГБ.

4. Впровадження IIГБ здiйснюетъся згiдно з наступним графiком:
. 25.||.2020 28.t2.2020 презентацiя програми IIгБ учням,

навч€tльнi тренiнги з учнями, батьками та педагогiчним колективом ЗЗСО
(Координацiйна рада конкурсу ШГБ м. Запорiжжя);

о 10.02.202t - L7.02.202I - марафони написання проектiв;
r 18.02.2021 20.02.202t - перевiрка проектiв на вiдповiднiсть

правилам IIГБ, формування Реестру поданих проектiв ШГБ (Координатор
ШГБ у вiдповiдному ЗЗСО);

о 2I.02.2021 28.02.202I - презентацiя проектiв, дебати (автори
проектiв);

о 01 .03.2021- -10.03.2021 - голосування (y"ri 1-1 1 класiв вiдповiдного
ЗЗСО);

о 1|.0з.202| - 14.03.2021- формування Ресстру голосiв ШГБ (Робоча
група ЗЗСО);

о 15.03.202| 17.03.202| - затвердження проектiв-переможцiв
Координацiйною радою з питань IIГБ MicTa Запорiжжя;

о 18.03.2021 нагородження переможцiв (Коорлинацiйна рада
конкурсу IIГБ м. Запорiжжя);

. До 0|.09.2021 - реалiзацiя проектiв у вiдповiдному ЗЗСО.
5. Головним розпорядником коштiв ШГБ може бути департамент освiти i

науки Запорiзькоi MicbKoi рdди, вiдповiдний територiальний вiддiл освiти
департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради або вiдповiднi заклади
загальноi середньоi освiти за наявностi власного бухгалтерського облiку.

б. Проекти мають бути загальнодоступними для Bcix учнiв ЗЗСО, а також
безпечним та корисним у межах закону.



7. Мiнiмалъна BapTicTb проекту - 1000 грн. Максим€uIьна BapTicTb проекту
не може перевищувати 10 000 грн. На один ЗЗСО може бути передбачено не
бiльше 30 000 |рн для реалiзацii проектiв-переможцiв.

8. Проскти, зi змiстом, який зазвичай вважаеться образливим, носить
елементи дискримiнацii, гендерноi HepiBHocTi, закликiв до ворожнечi не можуть
бути позитивно перевiреними.

9. Проекти можуть реа"гliзовуватися зовнiшнiми пiдрядниками
(наприклад, компанiя, що органiзовуе проведення польових iгор), працiвниками
школи або учнями ЗЗСО (наприклад, польова |ро, проведена учнями,
використовуючи матерiали, придбанi в рамках проекту).

IU. (lJорма заявки на проект повинна мlстити кошторис витрат на
заг€шьнодоступних прайс-листiв та iншоi отриманоi цiновоi iнформацii.

1 1. Проскти мають бути розмiщенi у примiщеннi або на територii ЗЗСО,
якi прийняли участь у KoнKypci, а також можуть мати навчЕtльний, культурний,
соцiальний характер (екскурсiI, тренiнги, конференцii, вистави тощо).

12. Форма заявки мае бути розмiщена на офiцiйному сайтi вiдповiдного
ЗЗСО учасника IIГБ.

13. Заповнену форму заявки слiд надiслати Координатору IIIГБ
вiдповiдного ЗЗСО, який направить проект вiдповiдальнiй особi за
адмiнiстрування офiцiйного сайту ЗЗСО. У разi вiдповiдностi нормам етики та
моралi проекту адмiнiстратор офiцiйного сайту ЗЗСО розмiщуе проскт на
офiцiйному сайтi ЗЗСО в роздiлi IIГБ.

14. Пiд час перевiрки, Координатор IIГБ вiдповiдного ЗЗСО та Робоча
група ЗЗСО, що складаеться щонайменше з одного представника кожного
класу, що беруть }пIасть у ШГБ, представника педагогiчного складу та
адмiнiстрацii школи, здiйснюе ан€Lлiз проектних пропозицiй на вiдповiднiстъ
правилам IIГБ. Якщо проект мiстить якiсь помилки, автору проекту засобами
електронного зв'язку буд" запропоновано внести вiдповiднi змiни. Автор
повинен виправити заявку протягом 5 днiв пiсля отримання повiдомлення
засобами електронного зв'язку.

15. Проект повинен бути оригiнальним, Bci проекти маютъ бути
перевiреними.

16. Автори проекту повиннi представити свiй про€кт iншим учням пiд час
звернення через офiцiйний сайт ЗЗСО, соцiальнi мережi або месенджер. За
вiдсутностi автора проект представлясться особою, призначеною ним, або
Координатором IIIГБ вiдповiдного ЗЗСО.

17. Пiд час голосування порядок проектiв у списку формуеться згiдно
присвосному порядковому номеру пiд час подання/реестрацii проектноi
пропозицii.

18. Голосувати можуть учнi 1-11 класiв вiдповiдного ЗЗСО, в якому
реалiзуеться IIГБ. Bci голосуючi можуть вiддати свiй голос за будь-якi два
проскти в електронному форматi за вiдповiдною гул-формою на офiцiйному
сайтi вiдповiдного ЗЗСО. Гугл-форма створюеться Координатором IIГБ
вiдповiдного ЗЗСО та мае обов'язково мiстити згоду вiд батъкiв або осiб, якi ik
замiнюють на обробку персон€tльних даних дитини.

10. Форма мiстити ocHoBi



l9. Автором проекту може бути учень 7-11 класу.
2О. Проекти з найбiльшою кiлъкiстю голосiв можутъ бути реалiзованi до

вичерпання суми, видiленоi на ЗЗСО для реалiзацii проектiв ШГБ.
2|. У ситуацii, коли решта фiнансових pecypciB не дозволяють

реалiзувати черговий проект iз рейтингового списку, переможцем стае
наступний у списку, який вмiщаеться у з€tлишок суми.

22. Коли декiлька проектiв набрали однакову кiлькiсть голосiв, а решта
суми не дозволяе iх впровадження, переможцем стае той проект, який був
зареестрований ранiше.

23. Монiторинг та оцiнка впровадження IIIГБ вiдбуваеться протягом
всього процесу впровадження IIГБ i проводиться Координацiйною радою з
питань IIГБ м. Запорiжжя, учнiвським та батькiвським самоврядуванням.
Висновки оцiнки будуть BpaxoBaнi при органiзацii наступних циклiв ШГБ.


