ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
вул. Незалежної України, 39Б, м. Запоріжжя, 69037
тел. (061) 708-24-18, факс: (061) 32-52-20, E-mail: reception.don@zp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37573094

НАКАЗ
05.02.2021

№ 24р

Про створення Координаційної ради
конкурсу «Шкільний громадський
бюджет м. Запоріжжя»
З метою створення додаткових умов для якісної неформальної освіти
школярів та системи співпраці і взаємодії органу місцевого самоврядування та
шкільної громадськості для активізації молоді, розвитку демократичного
процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів,
керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Створити Координаційну раду конкурсу «Шкільний громадський
бюджету м. Запоріжжя (далі ШГБ) та затвердити її склад (додається).
2. Затвердити положення про Координаційну раду конкурсу «Шкільний
громадський бюджет м. Запоріжжя» (додається).
3. Призначити відповідальною особою за розміщення на офіційному сайті
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради матеріалів в розділі ШГБ
Гавриленко Г.В.
4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради
Божко 0502454960

С.Ю. Романчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ департаменту
від 05.02.2021 № 24р
Склад Координаційної ради конкурсу
«Шкільний громадський бюджет м. Запоріжжя»
Акула Катерина
Юріївна

-

Іванова Вікторія
Вікторівна

-

Божко Ганна Валеріївна

-

голова Громадської ради при виконавчому
комітеті
ЗМР,
голова
правління
ГС
«ZP.platform»,
голова
Ради
конкурсу
«Шкільний громадський бюджет м. Запоріжжя
(за згодою).
заступник директора департаменту освіти і
науки Запорізької міської ради, заступник
голови Ради конкурсу «Шкільний громадський
бюджет м. Запоріжжя».
психолог КУ «Центр професійного розвитку
педагогічних працівників» Запорізької міської
ради, секретар Ради конкурсу «Шкільний
громадський бюджет м. Запоріжжя».

Члени Координаційної ради конкурсу
«Шкільний громадський бюджет м. Запоріжжя»:
Васильчук Геннадій
Миколайович

-

Азарова Галина
Володимирівна
Прокопенко Ангеліна

-

Сіріньок –Долгарьова
Катерина Григорівна
Точілова Наталія
Іванівна

-

Бабенко Наталія
Вікторівна

-

-

-

проректор з наукової роботи Запорізького
національного університету, депутат Запорізької
міської ради (за згодою).
представник громадськості (за згодою), член
правління БО БФ «Друге життя» (за згодою).
представник
учнівського
самоврядування,
учениця Запорізького академічного ліцею № 23
Запорізької міської ради (за згодою).
представник батьківського самоврядування (за
згодою).
начальник відділу бюджетування галузей освіти,
культури, молоді та спорту управління фінансів
соціально-культурної
сфери
департаменту
фінансової та бюджетної політики Запорізької
міської ради (за згодою).
голова ГО «Запорізький Колорит», голова
гуманітарного комітету Громадської Ради при
виконавчому комітеті ЗМР (за згодою).

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ департаменту
від 05.02.2021 № 24р
Положення
Директор департ
Положення
про Координаційну раду конкурсу «Шкільний громадський бюджет
м. Запоріжжя»
1. Загальні засади
1.1. Координаційна рада конкурсу «Шкільний громадський бюджет м.
Запоріжжя» (далі – Рада) є постійно діючим колегіальним органом, який
складається з представників учнівського, батьківського самоврядування,
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, депутатського корпусу та
громадського сектору (далі – ШГБ).
1.2. Метою діяльності Ради є координація перебігу ШГБ, вирішення
спірних питань, здійснення аналізу виконання ШГБ, проведення навчання та
висвітлення перебігу ШГБ, підготовка змін до ШГБ, його механізму та
впровадження принципу ШГБ, контроль за виконанням відповідних
нормативних актів та реалізацією проєктів-переможців, сприяння розвитку
партнерських відносин між органами місцевого самоврядування та шкільною
громадськістю, а також залучення їх до вирішення актуальних проблем
місцевого розвитку і процесу прийняття рішень, затвердження проєктів –
переможців.
1.3. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.
1.4. У своїй діяльності члени Ради керуються законодавством України,
рішеннями Запорізької міської ради Запорізької області та її виконавчого
комітету, Положенням про конкурс «Шкільний громадський бюджет м.
Запоріжжя», Порядком проведення ШГБ та цим Положенням.
1.5. Склад Ради формується з представників учнівського, батьківського
самоврядування, представників департаменту освіти і науки Запорізької міської
ради, депутатського корпусу та громадського сектору. Персональний склад
Ради ШГБ складає дев’ять осіб, три представники виконавчих органів влади та
шість представників громадськості.
1.6. Склад Ради переглядається у разі необхідності та затверджується
наказом директора департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
1.7. Голова Ради скликає засідання Ради, головує на її засіданнях,
підписує протоколи та інші офіційні документи Ради, представляє Раду у
відносинах з підприємствами, закладами, установами та організаціями в рамках
реалізації ШГБ.
1.8. У разі неможливості головою Ради ШГБ виконувати свої обов’язки
його функції виконує заступник голови Ради ШГБ.
1.9. Секретар Ради ШГБ веде протоколи та зберігає всю документацію
щодо перебігу ШГБ три роки з подальшою передачею до архіву виконавчого

комітету ЗМР, готує та подає інформацію для розміщення на офіційному сайті
департаменту освіти і науки ЗМР.
1.10. Члени Ради не можуть бути авторами проєктів ШГБ.
2. Повноваження Ради
Рада має право:
2.1. Розробляти основні положення та принципи ШГБ та виносити їх на
розгляд і затвердження рішення Запорізької міської ради, виконавчого комітету
ЗМР, а зміни до порядку проведення виносити на розгляд директору
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
2.2. Проводити інформаційну кампанію щодо ознайомлення шкільної
громадськості з основними принципами та можливостями ШГБ.
2.3. Затверджувати проєкти-переможці за результатами голосування та
здійснювати контроль за їх реалізацією.
2.4. Визначати місця та способу прийому проєктів та голосування.
2.5. Розміщувати інформацію стосовно перебігу ШГБ на офіційному вебресурсі департаменту освіти і науки ЗМР в спеціально створеному розділі.
2.6. Визначати терміни проведення етапів впровадження ШГБ.
2.7. Розглядати та вирішувати спірні питання.
2.8. Здійснювати контроль під час підрахунку голосів.
2.9. Отримувати інформацію від відповідальних виконавців про хід
реалізації проєктів-переможців ШГБ.
2.10. Отримувати звіти про стан виконання проєктів-переможців ШГБ в
письмовому вигляді.
2.11. Обирати заклади загальної середньої освіти м. Запоріжжя для участі
в ШГБ.
2.12. Забезпечувати необхідними інформаційно-навчальними матеріалами
для проведення ШГБ (самими формами учасники ШГБ забезпечуються
самостійно).
3. Організація і порядок роботи Ради
3.1. Рада здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться за
необхідністю та правомочні, якщо в них бере участь не менше 1/2 членів від її
загального складу.
3.2. Рішення Ради приймається більшістю голосів від числа членів, що
присутні на засіданні. Якщо кількість голосів розподілилась порівну,
вирішальним є голос головуючого.
3.3. Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписується
головою та секретарем.
3.4. Рішення Ради про визначення проєктів-переможців ШГБ
затверджуються протоколом, підписується всіма членами Ради. Протокол
передається в департамент освіти і науки ЗМР для затвердження наказом
директора департаменту освіти і науки ЗМР з наступним фінансуванням
проєктів-переможців.

3.5. Зміни до ШГБ, розроблені Радою, виносяться на розгляд та
затверджуються рішенням Запорізької міської ради Запорізької області.
3.6. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного
разу на рік, гласно і відкрито. На Раді можуть бути присутніми представники
ЗМІ, інші представники територіальної громади м. Запоріжжя.
3.7. У засіданнях на запрошення Ради можуть брати участь експерти та
інші особи, які не є членами Ради.
3.8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює
департамент освіти і науки ЗМР.

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
вул. Незалежної України, 39Б, м. Запоріжжя, 69037
тел. (061) 708-24-18, факс: (061) 32-52-20, E-mail: reception.don@zp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37573094

НАКАЗ
05.02.2021

№ 25р

Про затвердження Положення
про Робочу групу ЗЗСО конкурсу
«Шкільний громадський бюджет
м. Запоріжжя»
З метою створення додаткових умов для якісної неформальної освіти
школярів та системи співпраці і взаємодії органу місцевого самоврядування та
шкільної громадськості для активізації молоді, розвитку демократичного
процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів,
керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити положення про Робочу групу закладу загальної середньої
освіти конкурсу «Шкільний Громадський бюджет м. Запоріжжя» (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради
Божко 0502454960

С.Ю. Романчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ департаменту
від 05.02.2021 № 25р
Положення
про Робочу групу ЗЗСО конкурсу «Шкільний громадський бюджет
м. Запоріжжя»
1. Загальні засади
1.1. Робоча група ЗЗСО (далі – Робоча група) конкурсу «Шкільний
громадський
бюджет
м. Запоріжжя» є колегіальним органом, який
утворюється з метою координації роботи конкурсу « Шкільний громадський
бюджет м. Запоріжжя» в ЗЗСО, який є учасником конкурсу «Шкільний
громадський бюджет м. Запоріжжя» (далі – ШГБ).
1.2. Метою діяльності Робочої групи - учасника ШГБ є впровадження та
функціонування ШГБ, аналіз щодо можливості реалізації запропонованих
проєктів відповідно до умов ШГБ, відбір ідей учнів та визначення переліку
проєктів для голосування, визначення проєктів-переможців за результатами
голосування (складання реєстру голосів) та здійснення контролю за реалізаціє
проєктів-переможців.
1.3. Члени Робочої групи виконують свої обов’язки на громадських
засадах.
1.4. У своїй діяльності члени Робочої групи керуються законодавством
України, рішеннями Запорізької міської ради Запорізької області та її
виконавчого комітету, Положенням про конкурс «Шкільний громадський
бюджет м. Запоріжжя» та цим Положенням.
1.5. Персональний склад Робочої групи формується з Координатора ШГБ
відповідного ЗЗСО, батьківського та учнівського самоврядування ЗЗСО,
представників адміністрації ЗЗСО та викладачів ЗЗСО. Кількісний склад
Робочої групи залежить від кількості 7-11 класів в ЗЗСО, є індивідуальним для
кожного ЗЗСО.
1.6. Персональний склад Робочої групи переглядається у разі
необхідності
та
затверджується
наказом
начальника
відповідного
територіального відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської
ради.
1.7. Координатор ШГБ кожного ЗЗСО затверджується наказом директора
відповідного ЗЗСО, є головою Робочої групи.
1.8. Координатор ШГБ (голова Робочої групи) скликає засідання Робочої
групи, головує на її засіданнях, підписує протоколи та інші офіційні документи
Робочої групи.
1.9. Координатор ШГБ (голова Робочої групи) консультує та допомагає
учням на всіх етапах ШГБ, зберігає бланки проєктів, проводить збір поданих
учнями проєктів, передає їх до Ради, створює гугл-форму для голосування на

офіційному сайті ЗЗСО,
приймає участь у підрахунку голосів. Весь
документообіг відбувається в електронному вигляді.
1.10. У разі неможливості головою Робочої групи виконувати свої
обов’язки його функції виконує заступник голови Робочої групи.
1.11. Секретар Робочої групи веде протоколи та зберігає всю
документацію щодо перебігу ШГБ три роки з подальшою передачею до архіву
ЗЗСО, готує та подає інформацію для розміщення на офіційному сайті ЗЗСО в
розділі ШГБ.
1.12. Члени Робочої групи не можуть бути авторами проєктів ШГБ.
2. Повноваження Робочої групи
Робоча група має право:
2.1. Проводити інформаційну кампанію щодо ознайомлення шкільної
громадськості з основними принципами та можливостями ШГБ.
2.2. Заохочувати учнів до подання проєктів, до участі у голосуванні.
2.3. Приймати від учнів в електронному вигляді бланк проєкту
встановленого зразка у встановлений термін згідно Порядку проведення ШГБ
м. Запоріжжя.
2.4. Здійснювати аналіз проєктів щодо можливості їх реалізації на
предмет відповідності вимогам ШГБ, місцевим нормативно-правовим актам та
чинному Законодавству України.
2.5. Обирати ідеї учнів, визначати перелік проєктів для голосування,
розміщувати проєкти для голосування в електронному форматі на офіційному
веб-ресурсі ЗЗСО.
2.6. Здійснювати перевірку правильності заповнення бланку проєкту
згідно з вимогами ШГБ.
2.7. Сприяти можливостям для презентації авторами проєктів своїх ідей
на загал.
2.8. Визначати проєкти-переможці за результатами голосування
(заповнюється реєстр голосів) та здійснювати контроль за їх реалізацією.
2.9. Розглядати та вирішувати спірні питання в межах свого ЗЗСО.
2.10. Розповсюджувати інформацію стосовно перебігу та результатів
ШГБ.
2.11. Координувати наповнення та ведення спеціально створеного розділу
про ШГБ на сайті відповідного ЗЗСО.
3. Організація і порядок роботи Робочої групи
3.1. Робоча група здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться
за необхідністю та правомочні, якщо в них бере участь не менше 1/2 членів від
її загального складу.
3.2. Рішення Робочої групи приймається більшістю голосів від числа
членів, що присутні на засіданні. Якщо кількість голосів розподілилась порівну,
вирішальним є голос головуючого.

3.3. У разі невідповідності проєкту вимогам ШГБ Робоча група
повідомляє автору проєкту на електронну адресу про необхідність внесення
корективів до проєкту у 5-денний термін.
3.4. Результати аналізу проєктів Робочою групою заносяться до бланку
аналізу проєкту, який підписується головою/заступником голови та її членами.
3.5. Результати голосування за проєкти заносяться у реєстр голосів,
підписується головою/заступником голови та її членами.
3.6. Робоча група відповідно до результатів голосування, зазначених у
реєстрі голосів, передає Координаційній раді на затвердження перелік проєктівпереможців.
3.7. Засідання Робочої групи проводяться за необхідністю, але не рідше
одного разу на рік, гласно і відкрито. На Робочій групі можуть бути присутніми
представники ЗМІ, інші представники територіальної громади м. Запоріжжя.
3.8. У засіданнях на запрошення Робочої групи можуть брати участь
експерти та інші особи, які не є членами Робочої групи.
3.9. Організаційно-технічне та матеріально-інформаційне забезпечення
діяльності Робочої групи здійснює відповідний ЗЗСО.

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
вул. Незалежної України, 39Б, м. Запоріжжя, 69037
тел. (061) 708-24-18, факс: (061) 32-52-20, E-mail: reception.don@zp.gov.ua, Код ЄДРПОУ 37573094

НАКАЗ
05.02.2021

№ 26р

Про затвердження Порядку
проведення конкурсу «Шкільний
громадський бюджет м. Запоріжжя»
З метою створення додаткових умов для якісної неформальної освіти
школярів та системи співпраці і взаємодії органу місцевого самоврядування та
шкільної громадськості, для активізації молоді, розвитку демократичного
процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів,
керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу «Шкільний громадський
бюджет м. Запоріжжя» (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради

Божко 0502454960

С.Ю. Романчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ департаменту
від 05.02.2021 № 26р
Порядок
проведення конкурсу «Шкільний громадський бюджет
м. Запоріжжя»
1. Конкурс «Шкільний громадський бюджет м. Запоріжжя» (далі - ШГБ)
реалізується в закладах загальної середньої освіти м. Запоріжжя (далі ЗЗСО).
2. Координатори бюджету: Координаційна рада з питань ШГБ виконує
загальне координування процесу, Робоча група ЗЗСО – реалізацію процесу на
рівні закладу.
3. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради або відповідний
територіальний відділ освіти департаменту освіти і науки ЗМР є
розпорядниками коштів на реалізацію проєктів, поданих учнями ЗЗСО та
відібрані на голосування в рамках проєкту ШГБ.
4. Впровадження ШГБ здійснюється згідно з наступним графіком:

25.11.2020 – 28.12.2020 – презентація програми ШГБ учням,
навчальні тренінги з учнями, батьками та педагогічним колективом ЗЗСО
(Координаційна рада конкурсу ШГБ м. Запоріжжя);

10.02.2021 – 17.02.2021 – марафони написання проєктів;

18.02.2021 – 20.02.2021 – перевірка проєктів на відповідність
правилам ШГБ, формування Реєстру поданих проєктів ШГБ (Координатор
ШГБ у відповідному ЗЗСО);

21.02.2021 – 28.02.2021 – презентація проєктів, дебати (автори
проєктів);

01.03.2021 –10.03.2021 – голосування (учні 1-11 класів відповідного
ЗЗСО);

11.03.2021 – 14.03.2021 – формування Реєстру голосів ШГБ (Робоча
група ЗЗСО);

15.03.2021 – 17.03.2021 – затвердження проектів-переможців
Координаційною радою з питань ШГБ міста Запоріжжя;

18.03.2021 – нагородження переможців (Координаційна рада
конкурсу ШГБ м. Запоріжжя);

До 01.09.2021 – реалізація проєктів у відповідному ЗЗСО.
5. Головним розпорядником коштів ШГБ може бути департамент освіти і
науки Запорізької міської ради, відповідний територіальний відділ освіти
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради або відповідні заклади
загальної середньої освіти за наявності власного бухгалтерського обліку.
6. Проєкти мають бути загальнодоступними для всіх учнів ЗЗСО, а також
безпечним та корисним у межах закону.

7. Мінімальна вартість проєкту – 1000 грн. Максимальна вартість проєкту
не може перевищувати 10 000 грн. На один ЗЗСО може бути передбачено не
більше 30 000 грн для реалізації проєктів-переможців.
8. Проєкти, зі змістом, який зазвичай вважається образливим, носить
елементи дискримінації, гендерної нерівності, закликів до ворожнечі не можуть
бути позитивно перевіреними.
9. Проєкти можуть реалізовуватися зовнішніми підрядниками
(наприклад, компанія, що організовує проведення польових ігор), працівниками
школи або учнями ЗЗСО (наприклад, польова гра, проведена учнями,
використовуючи матеріали, придбані в рамках проєкту).
10. Форма заявки на проєкт повинна містити кошторис витрат на основі
загальнодоступних прайс-листів та іншої отриманої цінової інформації.
11. Проєкти мають бути розміщені у приміщенні або на території ЗЗСО,
які прийняли участь у конкурсі, а також можуть мати навчальний, культурний,
соціальний характер (екскурсії, тренінги, конференції, вистави тощо).
12. Форма заявки має бути розміщена на офіційному сайті відповідного
ЗЗСО учасника ШГБ.
13. Заповнену форму заявки слід надіслати Координатору ШГБ
відповідного ЗЗСО, який направить проєкт відповідальній особі за
адміністрування офіційного сайту ЗЗСО. У разі відповідності нормам етики та
моралі проєкту адміністратор офіційного сайту ЗЗСО розміщує проєкт на
офіційному сайті ЗЗСО в розділі ШГБ.
14. Під час перевірки, Координатор ШГБ відповідного ЗЗСО та Робоча
група ЗЗСО, що складається щонайменше з одного представника кожного
класу, що беруть участь у ШГБ, представника педагогічного складу та
адміністрації школи, здійснює аналіз проєктних пропозицій на відповідність
правилам ШГБ. Якщо проєкт містить якісь помилки, автору проєкту засобами
електронного зв’язку буде запропоновано внести відповідні зміни. Автор
повинен виправити заявку протягом 5 днів після отримання повідомлення
засобами електронного зв`язку.
15. Проєкт повинен бути оригінальним, всі проєкти мають бути
перевіреними.
16. Автори проєкту повинні представити свій проєкт іншим учням під час
звернення через офіційний сайт ЗЗСО, соціальні мережі або месенджер. За
відсутності автора проєкт представляється особою, призначеною ним, або
Координатором ШГБ відповідного ЗЗСО.
17. Під час голосування порядок проєктів у списку формується згідно
присвоєному порядковому номеру під час подання/реєстрації проєктної
пропозиції.
18. Голосувати можуть учні 1-11 класів відповідного ЗЗСО, в якому
реалізується ШГБ. Всі голосуючі можуть віддати свій голос за будь-які два
проєкти в електронному форматі за відповідною гул-формою на офіційному
сайті відповідного ЗЗСО. Гугл-форма створюється Координатором ШГБ
відповідного ЗЗСО та має обов’язково містити згоду від батьків або осіб, які їх
замінюють на обробку персональних даних дитини.

19. Автором проєкту може бути учень 7-11 класу.
20. Проєкти з найбільшою кількістю голосів можуть бути реалізовані до
вичерпання суми, виділеної на ЗЗСО для реалізації проєктів ШГБ.
21. У ситуації, коли решта фінансових ресурсів не дозволяють
реалізувати черговий проєкт із рейтингового списку, переможцем стає
наступний у списку, який вміщається у залишок суми.
22. Коли декілька проєктів набрали однакову кількість голосів, а решта
суми не дозволяє їх впровадження, переможцем стає той проєкт, який був
зареєстрований раніше.
23. Моніторинг та оцінка впровадження ШГБ відбувається протягом
всього процесу впровадження ШГБ і проводиться Координаційною радою з
питань ШГБ м. Запоріжжя, учнівським та батьківським самоврядуванням.
Висновки оцінки будуть враховані при організації наступних циклів ШГБ.

