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ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИШНА РАДА

НАДВIРШtНСЬКОГО РАЙОНУ IВАНО_ФРАНКIВСЬКОi ОБЛАСТI

вiд 30.06.2022 року

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
рIшЕння
смт Ворохта Nь 23

Про затвердження Положення про шкiльний
громадський бюдясет Ворохтянськоi селищноi
ради в рамках реалiзацii грантового проекту
DECIDE спiльно з громадською органiзацiею
<<Розвиток громадянських компетентностей в
УкраТнЬ>

Вiдповiдно до МеморандуIчry про спiвпрацю мiж Ворохтянською
територiальною громадою та громадською органiзацiею <Розвиток громадянських
компетентностей в УкраiнЬ щодо впровадження Проекry DECIDE, що
фiнансуеться Урядом Швейцарськоi КонфелерацiТ через Швейцарську агенцiю з

розвитку i спiвробiтництва (SDC), на пiдставi Закону Украiни <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi> та розглянувши звернення начаJIьника вiддiлу освiти,
культури, ciM'i, молодi та спорту, виконавчий KoMiTeT Ворохтянськоi селищноi
Ради

ВИРIШИВ:
1. Затвердити Положення про шкiльний громадський бюджет ВорохтянськоI
селищноi ради в рамках реалiзацii грантового проекту DECIDE спiльно з
громадською органiзацiею <Розвиток громадянських компетентностей в YKpaihi>
(додаток 1)
2. Контроль2. Контроль за виконанням рlш
Ворохтянськоi селищноi ради Юрiя Г

рiшенн кJIасти на керуючого справами

Селищний голова Олег ДЗЕМ'ЮК
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,Щодаток 1

до рiшення виконавчого KoMiTeTy
В орохтянськоi селищноi ради

вiд 30.06.2022 р. N 23

положення
про шкiльний громадський бюджет

Ворохтянськоi селищноi ради

1. Загальнi положення

1.1. Це Положення визначае ocHoBHi вимоги до органiзацii i
впровадження Шкiльного громадського бюджету (конкурсу шкiльних
громадських проектiв) в Ворохтянськiй селищнiй радi.

1.2, Метою впровадження Шкiльного цромадського бюджету €

пiдвищення рiвня довiри учнiвськоi молодi до дiяльностi органiв мiсцевого
самоврядування, ii залучення до прийняття рiшень у територiальнiй громадi,
покращення рiвня обiзнаностi щодо Bcix етапiв розробки та впровадження
громадсъких проектiв та пiдвищення рiвня партиципацii мешканцiв
територiальноi громади (далi - ТГ).

1.3. Термiни, що використовуються у цьому Положеннi, вживаються в
такому значеннi:

tl,tкiльнuй zромаdськuй бюduсеm (dалi - ШГБ) - це комплекс заходiв, що
сприяе н€шагодженню взаемодii органiв мiсцевого самоврядування з учнiвською
молоддю та iншими жителями територiальноТ громади. BiH спрямований на
залучення учнiв та учениць 5-11 класiв закладiв загальноi середньоi освiти (далi -
ЗЗСО), педагогiчних працiвникiв, батькiв та активних громадян до участi в

розробцi та впровадженнi шкiльних цромадських проектiв. Шкiльнi команди
подають своi проектнi пропозицii на конкурс, Bci мешканцi громади беруть ylacтb
в голосуваннi за них i проекти-переможцi реалiзуються за участi команд aBTopiB
таких проектiв;

команdа про€кmу - група вiд'7 осiб, яка обов'язково вкJIючае учнiв та

учениць, батькiв, керiвникiв закладiв освiти, вчителiв, а також за згодою може
вкJIючати депутатiв та представникiв громадськостi. Один iз членiв команди BiKoM
вiд 14 poKiB обираеться командою уповноваженою особою для подання
(реестрацii) проекry вiд команди;

коорduнацiйна раdа з пumань u,tкiльноzо zромаdськоlо бюdасеmу (dалi -
Коорduнацiйна pada) - колегiапьний орган, який створюеться розпорядженням
селищного гопови для органiзацii, пiдготовки та виконання основних заходiв та
завдань щодо впровадження та реалiзацiТ ШГБ;

конкурс u,tкiльнuх zроллаdськuх про€кmiв - процедура визначення учняМи та

ученицями 5-11 класiв та iншими жителями ВорохтянськоI селищноi
територiальноi громади у порядку, встановленому цим ПоложенняМ, прОеКТiВ-

переможцiв серед загальноI кiлькостi представлених шкiльних гроМаДСЬКИх

проектiв шляхом заг€шьного голосування;
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КОМПЛеКС РОбiТ, ЗаДУМ, iдея чи iнiцiатива, що подана командою проекту
вiДпОвiДно до затвердженоi цим Положенням форми подання проектноi заявки
ШГБ, та вiдповiдае вимогам, визначеним цим Положенням;

ПРОеКmu-перел4осtсцi - Проекти, якi за результатами загаJIьного голосування
жителiв Тг набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв шляхом ix прямого пiдрахунку
цiсля перевiрки Модератором шкiльного |ромадського бюджеry та застосування
ПеРеДбаЧеНих Вагових коефiцiентiв/квот (якщо вони передбаченi Параметрами
шкiльного громадського бюджету на плановий piK);

еЛекmРОнна сuсmел4а iнформацiЙна система (веб-саЙт) керування
ПРОЦеСаМи У рамках конкурсу шкiльних громадських проектiв, що забезпечуе
автоматизацiю подання та представлення для голосування проектiв, електронного
ГОЛОСУВаНня За проекти та оприлюднення iнформацii щодо вiдiбраних проектiв та
стану iх реалiзацii.

вiДповiдальна особа за роботу з електронною системою, електронними таблицями
ГопосУВання та бланками голосування, яка признача€ться наказом нач€шьника
ВiддiлУ освiти, культури, ciM'i, молодi та спорту ВорохтянськоI селищноi ради.

l.+. t идатки для реzlлlзац11 та адмlнlстрування впровадження шl ъ
2022 року в Ворохтянськiй селищнiй територiальнiй громадi здiйснюються за

1,4. Видатки для реалiзацii та адмiнiстрування шгБ

рахунок коштiв гранту, який надаеться в межах Швейцарсько-украiнсъкого
проекту DECIDE - <,.Щецентралiзацiя для розвитку демократичноi освiти> та
спiвфiнансування з бюджету громади на2022 piK вiдповiдно до МемораЕдуму про
спiвпрацю вiд 23.06 .202t року (картка державноТ реестрацii J\b 481/02- 1S).

1.5. Загальний обсяг ШГБ на вiдповiдний плановий бюджетний перiод
визначаеться рiшенням Ворохтянськоi селищноТ ради та не може бути
зменшениЙ при затвердженнi бюджету ВорохтянськоТ селищноi територiальноi
громади.

1.6. Подання проектних заявок здiйснюgгься уповноваженими особами
команд проектiв, яким на момент подання виповнилось t4 poKiB, чероз електронну
систему.

1,т.
методами:

Голосування за шкiльнi громадськi проекти здiйснюються двома

t.7.| голосування на паперових носiях учнями та r{еницями 5-11
класiв закладiв загшtьноi середньоi освiти шляхом заповнення
вiдповiдних бланкiв. Порядок такого голосування затверджуеться
наказом начаJIьника вiддiлу освiти, культури, ciM'T, молодi та спорту;

|.7.2 онлайн голосування громадян Украiни, iноземцiв та осiб без
громадянствq якi мають дозвiл на постiйне проживання на територiТ
Украiни, яким на момент голосування виповнилось |4 poKiB, що
заресстрованi на територii Ворохтянськоi селищноi територiальноi
громади.
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2. Етапи Шкiльного громадського бюджету

2,1. Щорiчна процедура та порядок реалiзацiТ ШГБ передбачае наступнi
етапи:

1) затвердження Параметрiв ШГБ на плановий piK та прогнозного обсягу ШГБ
на наступнi за IIJIановим роки;

2) подання проектних заявок ШГБ;
3) аналiз i доопрацювання проектiв ШГБ;
4) голосування за проекти ШГБ;
5) визначення просктiв-переможцiв IIIГБ;
б) реалiзацiя проектiв-переможцiв IIГБ;
7) звiтування та оцiцка результатiв реалiзацiТ проектiв ШГБ.

2.2. Параметри ШГБ на плановий piK щорiчно затверджуються
розпорядженням селищного голови i включають:

- модель проведення конкурсу: загаJIьний конкурс чи розподiл загального
бюджету конкурсу шкiльних громадських проектiв мiж ЗЗСО (вiдповiдно
до кiлъкостi учнiв, рiвними частинами, конкретними сумами, тощо). У разi
розподiлу загального бюджету конкурсу шкiльних цромадсъких проектiв
мiж ЗЗСО - мiнiмальна кiлькiсть команд в кожному ЗЗСО;

- максим€lльну BapTicTb одного Проекry;
- типи та категорii Проектiв (за необхiдностi);
- кiлькiсть поданих проектних заявок однiею командою;
- кiлькiсть голосiв у кожного жителя громади;
- квоти для насепених пунктiв / старостинських округiв, ваговi коефiцiенти

(за необхiдностi);
- термiни початку i завершення прийому проектних заявок;
- термiни проведення аналiзу поданих проектних заявок та iх доопрацювання

командами;
- термiни початку i завершення голосування за Проекти;
- TepMiH визначення проектiв-переможцiв;
- прогнозний обсяг загапьного бюджету конкурсу шкiльних громадських

проектiв на наступнi за плановим роки;- за необхiдностi iншi параметри.

3. Координацiйна рада з питань шкiльного громадського бюджеry

3.'l. ,Щля органiзацii, пiдготовки та виконання основних заходiв та завдань
щодо реалiзацii ШГБ нач€Lпьник вiддiлу освiти, культури, ciM'i, молодi та спорту
cBoiM наказом створюе Координацiйну раду з питань шкiльного громадського
бюджету,

3.2, ,Що складу КоординацiйноТ ради можуть входити: заступники голови,
представники вiддiлу освiти, культури, сiм'i, молодi та спорry та iнших
структурних пiдроздiлiв Ворохтянськоi селищноi ради, депутати Ворохтянськоi
селищноi ради, вчителi, керiвники ЗЗСО та за згодою представники
громадськостi, консультативно-дорадчих органiв, наукових кiл, бiзнес
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середовищq нез€шежнi експерти, а також делегованi ЗЗСО учнi та ученицi 5-11
класiв.

3.3. Основними завданнями Координацiйноi ради е:

- ЗдiЙснення дiяльностi щодо загальноI органiзацii та супроводження ШГБ
На Bcix Його етапах, вкJIючаючи надання iнформацiйноi, органiзацiйноТ та
консультацiйноi пiдтримки команд aBTopiB Проектiв;

- схв€lлення проведеного аналiзу вiдповiдними структурними пiдроздiлами
виконавчого KoMiTeTy ВорохтянськоТ селищноi ради або виконавчими органами
ВОрохтянськоТ селищноТ ради поданих просктних заявок та погодження проектiв
для голосування;

- СхВаЛення проведеноi перевiрки Модератором поданих паперових бланкiв
голосування;

- схвttпення пiдрахунку модератором онлаЙн та паперових голосiв вiдданих
за проекти IIIГБ та застосування передбачених вагових коефiцiентiв/квот (якщо
вони передбаченi Параметрами шкiльного громадського бюджету на плановий
piK);

- здiЙснення iнших завдань, що випливають з мети створення КоординацiйноТ
ради.

3.4. Головою i секретарем КоординацiйноI ради призначаються особи з
числа членiв КоординацiйноТ ради, якi е представниками структурних пiдроздiлiв
виконавчого KoMiTeTy ВорохтянськоТ селищноi ради або виконавчих органiв
ВорохтянськоТ селищноi ради.

3.5. Формою роботи КоординацiйноТ ради е ii засiдання в тому числi в
онлайн форматi, що вiдбуваються за потребою.

3.6. Рiшення Координацiйноi ради приймаються на ii засiданнях шляхом
прямого пiдрахунку голосiв. Засiдання вважаеться правомочним, якщо на ньому
присутня не менше 50% вiд складу членiв Координацiйноi ради вiдповiдно до
списку. Рiшення вважаеться прийнятим, якщо (зa>) проголосували бiльшiсть вiд
присутнiх на засiданнi членiв Координацiйноi реди, тобто бiльше 50% присутнiх.

шгБ.
3.8. Члени

законодавства
корупцii>.

3,7. Члени Координацiйноi ради не можуть бути чпенами команд проектiв

КоординацiйноТ ради у своiй роботi дотримуються чинного
УкраiЪи, зокрема вимог Закону Украiни кПро запобiгання

4. Iнформацiйна кампанiя

4.I Iнформацiйна кампанiя проводиться на Bcix етапах впровадження lIГБ
виконавчими органами Ворохтянськоi селищноi ради.

4.2 Iнформацiйна кампанiя

- ознайомлення жителiв
також заохочення учнiв та

передбачае:

з основними

учениць 5-1
процедурами
1 класiв до

та принципами ШГБ, а
пiдготовки та подання
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проектних заявок;
- iнформування житепiв про етапи l[ГБ, ocHoBHi подiТ у рамках ШГБ та

термiни iх впровадження;
- представлення проектних заявок, прийнятих до участ1 у конкурс1 шкlльних

громадських проектiв, та заохочення Bcix жителiв ТГ, включаючи учнiв та
учениць 5-1 1 класiв, до участi у голосуваннi;

- поширення iнформацiТ про результати голосування, списку та опису
проектiв-переможцiв;

- поширення iнформацii стосовно стану впровадження та результатiв
реалiзацii проектiв-переможцiв;

- спiвпраця з органiзацiями цромадянського суспiльства щодо популяризацii
ШГБ та ikHboT участi у iнформацiйнiй кампанii;

- iншi iнформачiйнi заходи (за потребою).

5. Електронна система

5.1. Електронна система забезпечуе автоматизацiю подання та
представлення для голосування Проектiв, електроЕного голосування за проекти та
оприлюднення iнформацii щодо вiдiбраних Просктiв та стану ix реалiзацiт,
посилання на неТ розмiщуеться на офiцiйному веб-сайтi ВорохтянськоТ селищноi
ради у рубрицi кШкiльний громадський бюджет>.

5.2. Вiдповiд€lJlьним за роботу з електронною системою, включаючи

розмiщення посiбникiв, iнструкцiй для iT користувачiв, управлiння поданими
проектними заявками, н€uIаштування Параметрiв ШГБ на вiдповiдний piK та

управлiння iншим контентом системи с Модератор l[Iкiльного громадського
бюджету.

5.4. .Щля подачi проектних заявок в електронному виглядi, уповноважона
особа команди проекту здiйснюе реестрацiю в електроннiй системi.

5.5. Електронна система дозволяс вiдслiдковувати статуси розгляду,
голосування та реалiзацii Проектiв на cTopiHKax вiдповiдних Проектiв.

5.6. Електронна система дозволяе визначати результати онлайн
голосування на пiдставi автоматичного пiдрахунку голосiв. Остаточно затверджус
список проектiв-переможцiв (з урахуванням паперового голосування та квот,
передбачених Параметрами Шкiльного громадського бюджету на поточний piK,
якщо вони передбаченi) Координацiйна рада.

6. Порядок пiдготовки проектних заявок

6.1. Проектна заявка розробляеться командою проекту за формою згiдно з

додатком 1 до цъого Положення.

6.2. Кiлькiсть проектних заявок, яку може подати кожна команда,
визначаеться Параметрами IIГБ на плановий piK.

6.З. Назва Проекту повинна бути викладена лаконiчно, в межах одноГо

речення. Оригiнальнi назви не повиннi суперечити iх основнiй MeTi.
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6.4. Гhrан заходiв з виконання Проекту повинен вiдображати Bci етапи
виконання Проекту, зокрема закупiвлю ToBapiB, виконання робiт, надання послуг
(у залежностi вiд потреб Проекту).

б.5. Розрахунки, креслення, фотографii, що розкривають cyTHicTb, цiлi
Проекту та можливiсть його практичноi реалiзацii, додаються командою проекту
до проектноi заявки, що передбачено формою подання проектноi заявки.

6.6, При пiдготовцi проектноТ заявки команда проекту забезпечуе його
вiдповiднiсть таким вимогам:

- Проект мае вiдповiдати нормам законодавства;
yci обов'язковi поля форми, наведеноi у додатку 1 до цього Положення,

мають бути заповненi;
- Проект наJIежить до однiеi з категорiй проектiв, передбачених

Параметрами шкiльного громадського бюджету;
- питання реалiзацiТ Проекту знаходиться в межах повноважень

В орохтянськоi селищноi ради;
- реалiзацiя Проекту плануеться на базi ЗЗСО;

реалiзаuiя Проекту спрямована на покращення умов освiтнього процесу;

реалiзацiя Проекту здiйснюеться в межах одного к€lлендарного року;
реалiзацiя Проекту не порушryе прав iнтелектуальноТ власностi;
бюджет Проекту, розрахований командою проскту, вкJIючае yci витрати,

пов'язанi з: закупiвлею сировини, матерiалiв, комплектуючих; оплатою cTopoHHiM
пiдрядникам послуг логiстики (доставка, монтаж, зберiгання); оплатою працi
виконавцiв; iнформуванням жителiв про реалiзацiю проекту (у разi необхiдностi),
а також обов'язково враховуе вiд 5Yо до 10% вiд загалъноi суми BapTocTi Проекту
на непередбачуванi витрати таlабо iнфляцiйнi ризики, KoTpi можуть бути
спрямованi для полiпшення реалiзацii Проекту в разi вiдсутностi подорожчання
цiн та непередбачоних витрат.

- команда Проекту за власним бажанням мае право вкJIючити до витрат
Проекту власний внесок або внесок TpeTix осiб, як фiнансовий так i не фiнансовий
(послуги, роботи, матерiали, обладнання тощо). Команда проекту мас бути
готовою надати на вимогу вiддiлу освiти, культури, ciM'i молодi та спорту
гарантiйний лист щодо здiйснення власного внеску чи внеску TpeTix осiб на етапi
аналiзу та доопрацювання Проектiв;

- Проект вiдповiдае критерiю заг€шьнодоступностi, який передбачае
можливiсть користування продуктом Проекту yciMa учнями та ученицями Bcix
ЗЗСО громади без виключення.

_ Проект не може передбачати викJIючно покращення матерiально-технiчноi
бази ЗЗСО (виключно проведецня ремонтних робiт, замiна BiKoH, дверей,
закупiвля стандартних шкiльних меблiв, тощо).

7. Порядок подання просктних заявок

7.t. Проектна заявка подаеться командою проекту виклюЧНо в

олектронному виглядi (через електронну систему).



7.2. При поданнi проекry уповноважена особа команди проскту здiйснюе
реестрацiю через BankID, MobilelD, <Дiя)>, КЕП та заповнюе Bci необхiднi роздiли
та поля форми подання проектноi заявки поетапно, завантажуе додатки,
зображення, фото, схеми та iншi презентацiйнi матерiали.

8. Аналiз та доопрацювання поданих про€ктних заявок

8.1.
на предмет:

Модератор здiйснюе попередню перевiрку поданоТ проектноТ заявки

- вiдповiдностi найменування та iлеi Проекту його змiсту, нормам
законодавства та суспiльноi моралi;

- повноти заповнення ycix обов'язкових полiв проектноi заявки за

формою та у обсязi, що вiдповiдають нормам цього Положення;

- вiдповiдностi вимогам нормативноi лексики.

У разi, якщо форма проектноi заявки е неповною або заповненою з
помилками, Модератор телефоном або електронною поштою повiдомляе про це
уповноважену особу команди проекту. Уповноважена особа команди проскту
протягом 7 календарних днiв з дня отримання вiдповiдного повiдомлення надае
необхiдну iнформацiю або вносить необхiднi корективи у просктну заявку. У
iншому випадку - проектна заявка вiдхиляеться.

8.2. За результатами попередньоi перевiрки ycix поданих просктних
заявок Модератор протягом 7 робочих днiв пiсля закiнчення прийому проектних
заявок форrиуе i передае головi Координацiйноi ради список проектних заявок, якi
не пройшли попередню перевiрку, голова КоординацiйноТ ради, пiсля отримання
списку оголошуе дату засiдання Координацiйноi ради для прийняття нею рiшення
про недопущення до аналiзу просктних заявок, якi:

- мають невiдповiднiсть найменування та iдеI Проекту його змiсry,
нормам законодавства та суспiльноi моралi;

_ мiстять ненормативну лексику, накJIепи, образи, закJIики до насильства;

_ команди проектiв протягом встановленого TepMiHy не внесли необхiднi
корективи у проектнi заявки.

Зазначенi проектнi заявки вважаються такими, що не пройшли
попередню перевiрку i у електроннiй системi е недоступними дrя публiчного
перегляду.

8.3. Проектнi заявки, що пройшли попередню перевiрку,
оприлюднюються у електроннiй системi та передаються головою КоординацiйноТ

ради до вiддiлу освiти, культурио ciM'i, молодi та спорту та за необхiдностi До
iнших структурних пiдроздiлiв Ворохтянськоi селищноТ радп для детального
аналiзу щодо можJIивостi iх реа-rriзачii.

8.4. Вiддiп освiти, культури, ciM'i, молодi та спорту освiти (за

необхiдностi iншi cTpyкTypHi пiдроздiли Ворохтянськоi селищноI ради) ПРовоДитЬ

аналiз проектних заlIвок, koMyHikye з командами проектiв через уповноважених

I (J 
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осiб щодо уточнення параметрiв проектiв та додатковоi iнформацii, надае

рекомендацiт щодо доопрацювання проектних заявок тощо. Команди проектiв
доопрацьовуютъ, а уповноваженi особи вносять змiни до Проектiв. За

результатами анапiзу та доопрацювання кожноi проектноi заявки форr"ryс Звiт про
ана-гriз проектноi заявки (далi - Звiт) згiдно з ,,Щодатком 2 до Положення та передас
звiти головi КоординацiйноТ ради не пiзнiше нiж за 10 ка.гlендарних днiв до
закiнчення етапу аналiзу та доопрацювання проектних заявок, передбаченого
Параметрами шкiльного громадського бюджету на плановий piK.

8,5. Голова КоординацiйноТ ради пiсля отримання Звiтiв, оголошус дату
засiдання Координацiйноi ради iз обов'язковим запрошенням представникiв ycix
команд просктiв для розгляду Звiтiв.

8.6. Координацiйна рада може прийняти рiшення про вiдмову у прийняттi
Проекту для голосування за результатами розгляду Звiту.

8.7. Yci Проекти, що отримали позитивну оцiнку у вiдповiдних Звiтах та
були затвердженi Координацiйною радою, отримують статус <<На голосуваннil> в
електроннiй системi.

8.8. Звiти розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi Ворохтянськоi селищноi
Ради.

9. Голосування за Проскти

9.1. Голосування за Проекти тривае не менше 14 ка_гrецдарних днiв та
здiйснюються пар€Lлельно в паперовiй формi та онлайн на електроннiй платформi.

9.2. Паперове голосування за Проекти здiйснюеться особисто учнями
та ученицями 5-11 класiв, шляхом заповнення бланку голосування, наведеного у
додатку 3 до цього Положенняо у вiдповiдностi до Порядку органiзачiТ та
проведення голосування за проекти шкiльного громадсъкого бюджету на
паперових носiях (даrri - Порядок), який затверджуетъся нак€вом нач€Lпьника
вlддlпу освlти, кулътури, сlм 1, молодl та спорту.

9.з. Онлйн голосування за Проекти вiдбуваеться на електроннiй
платформi та здiйснюеться громадянами Украiни, iноземцями та особами без
громадянства, якi мають дозвiл на постiйне тrроживання на територii УкраТни та
яким на момент голосування виповнилось 14 poKiB, KoTpi зареестрованi на
територii ВорохтянськоТ селищноi територiальноi громади шляхом проходження
авторизацii через систему BankID, MobilelD, *Дiя" або КЕП в електроннiй
системi.

9,4. Кожен житель може вiддати тiльки один голос за конкретний Проект.
Максимальна кiлькiсть Проектiв, за яку може проголосувати кожен житель,
визначаеться Параметрами шкiльного громадського бюджету на плановий piK.

9.5. У разi виявJIення подвiйного голосування однiею особою в

електронному та паперовому виглядi, результати голосування цiею особою
скасовуються.
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9.6. ,Щанi з паперових бланкiв голосування вносяться вiдповiдальною
особою вiд ЗЗСО, яка дiе у вiдповiдностi до Порядку, до електронноi таблицi за
визначеною Порядком формою та подаються разом з заповненими бланками
голосування у вiддiл освiти, культури, ciM'i, молодi та спорту Ворохтянськоi
селищноi ради для внесення Модератором протягом 5 робочих днiв з дня
отримання бланкiв голосування до загальноi таблицi голосування.

10. Визначення проектiв-переможцiв
10.1. Пiсля закiнчення етапу голосування Модератор в п'ятиденний TepMiH

закiнчуе формувати загuшьну таблицю голосування та перевiряе поданi голоси
(вiдповiднiсть персональних даним, повноти та правильностi заповнення бланку
голосування тощо), а також перевiряе правилънiстъ перенесення даних з бланкiв
голосування до електронних таблиць закладiв освiти.

10.2. У разi виявлення пiдозрiлих бланкiв голосування Модератор може
звернутися телефоном до учнiв та ученицъ, якi заповнювали TaKi бланки, за
пiдтвердженням факту ikнього особистого голосування.

10.3. Резулътати проведеноi перевiрки та загальну таблицю голосування
Модератор надае на розгляд Коорлинацiйнiй радi, члени якоi при виявленнi
порушень приймають рiшення про вид€lJIоння голосiв поданих з порушенням.
Модератор видаляе TaKi голоси з загсшьноТ таблицi голосування.

10.4. За результатами голосування, пiсля перевiрки поданих паперових
голосiв та видаJIення тих, що були поданi з порушеннями, голова КоординацiЙноТ

ради та вiддiлу освiти, культури, ciM'T, молодi та спорту ВорохтянськоТ селищноТ

ради протягом 5 робочrх днiв забезпечують публiкацiю на офiцiйному веб-сайтi
Ворохтянсъкоi селищноi ради списку проектiв-переможцiв та загального звiту за
результатами конкурсу проектiв.

11. Реалiзацiя просктiв-переможцiв та звiтнiсть

11.t. Реалiзацiя проектiв-переможцiв конкурсу шкiльних громадських
проектiв 2022 року вiдбуваеться у вiдповiдностi до чинного законодавства
Украiни й триоторонньоi угоди щодо реалiзацii проектiв-переможцiв конкурсу
шкiльних проектiв 2022 року в Ворохтянсъкiй ТГ, якою буд. визначено

одержувача бюджетних коштiв та внесення вiдповiдних змiн до бюджету
громади.

tt.2. Вiддiл освiти, культури, ciM'i, молодi та стторту ВорохтянськоТ

селищноi ради зобов О язаний :

lt.2.I. cBoiМ наказом сформувати робочi групи з реалiзацiТ кожного з

проектiв-переможцiв у складi представникiв команд проектiв та адмiнiстрацiй
вiдповiдних ЗЗСО, KoTpi мають скгIасти перелiк робiт i послуг, закупiвлi яких
передбаченi у проектах-переможцях, орiентовний кчшендарний план ik реалiзацiТ;
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1,L2.2, вносити змiни
тiпьки за рiшенням робочоi

Протокол засiдання

до скJIадових проекту-переможця та його кошторису
групи з реалiзацii Проекry;

робочоi групи затверджениЙ наказом начаJIьника
вiддiлу освiти iз описом ToBapiB робiт та послуг кожного проекту-переможця с
пiдставою для проведення платежiв у порядку передбаченому п.11.1 цього
Положення.

IL.2.3. оприлюднювати щомiсячно iнформацiю про хiд реалiзацiТ проектiв-
переможцiв в роздiлi <Шкiльний громадський бюджет> на офiцiйному сайтi
Ворохтянськоi селищноi ради.

11.3. Робоча група з реа-тliзацii проекту-переможця здiйснюе контроль за
процосом реалiзацii вiдповiдного проекту-переможця та заIý/чаеться до процесу
його реалiзацii (авторсъкий, технiчний нагляд, контроль здiйснення закупiвель,
тощо).

tL4. Робоча група з реа.гriзацii проекту-переможця за необхiдностi
проводить засiдання, рiшення на яких приЙмаються простою бiльrцiстю голосiв
вiд ii списочного скJIаду.

11.5. Одержувач бюджетних коштiв визначений згiдно п.11.1
вiдповiдальний за реалiзацiю проектiв-переможцiв, надас для ознайомлоння до
головного розпорядника та виконавчого KoMiTeTy Ворохтянськоi селищноi ради
рiчний звiт за пiдсумками року - не пiзнiше 31 сiчня року, наступного за звiтним.
звiт включае в себе:

загагIьний опис результатiв Проекту/iв;

перелiк заходiв, якi не вдаJIося реалiзувати, або було реалiзовано iншим

опис робiт, якi було проведено, iх послiдовнiсть;

фактичний TepMiH реапiзачii;

фактичний бюджет;

фото-звiт результату.

11.6. Звiти про стан реалiзацii та про реалiзацiю кожного проекту-
переможця оприлюднюються на веб-сайтi Ворохтянськоi селищноТ ради.

L2. Прикiнцевiположення
|2.t. Процес реалiзацii Шкiльного громадського бюджету пiдлягае

монiторингу та щорiчному оцiнюванню вiддiлом освiти, культури, ciM'T, молодi та
спорту та iншими структурними пiдроздiпами ВорохтянськоТ селищноТ рdди,

чином;

результати якого можуть
вдосконапення процесу
бюджету в Ворохтянськоi

використовуватися
реалiзачii рiчного

для впровадження
цикJIу Шкiльного

рноi громади.

змiн з метою
громадського

е
)YaСелищний голова Олег ДЗЕМ'ЮК
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,Щодатоrс 1

до Положення

ФормА про€ктноi зАявки

Iм'я та Прiзвище уповноваженоТ особи вiд команди проскту

Електронна пошта

Телефон

Iнформацiя про Проскт

1. Назва Проекту* (не бiльше l 0 слiв)

2. Команда проскту; список.tленiв команди проскту - прiзвище, iм'я, по-батьковi, статус (учень/учениця _
класу, батько/мати учня/ученицi _ класу, вчитель/вчителька, тощо)

3. Тип Проскту* (якulо переdбачено Парамеmраfulu ulкiльноео epoMadcbKoeo бюdсюеmу на плановuй piK)
о великий
о малий

4. Категорiя Проекту*

пIнновацi йнi технологii

ПЕпопо.i, та захист навколишнього середовища

ПРi""i права - piBHi можливостi

ПСrrорarrя нового освiтнього простору в

школi та громалi

l lфiзц,111g культура. спорт. здоров'я

ПКупrrурu та мистецтво
ПНuупu та просвiта

ПIсrорi" громади/рiлного краю

7. ПовниЙ опис ПроекТу; мета проекту, проблема, передумови, обrрунтування необхiдностi реалiзаuii Проскту,

пропонований шлях вирiшення проблеми i його обгрунтування*



8. flля кого цей Проект (octtoBtti ?рупLt yL|ltiB пlа y.LeltLtl.|b, якi .:з.чrl:ж:)ltllь к()рItспlувапlllсь резульпlапtа_tttt реа.пiзаtlii'

9. План заходiв з

*зiрочкою позначенi обов'язковi до заповнення поля



БЮДЖЕТ ПРО€КТУ

fiайменуванкя ToBapi,B (робiт,
послуг)

IIепередбачуванi витрати та
iнфляцiйнi ризики (5-10 7о вiд
BapTocTi проекту).
Примiтка: в разi вiдсутностi
пiдвищення цiн чи виникнення
непередбачуваних витрат, виконавець
мае використати цi коштiв для
полiпшення реалiзачiТ проекту,



IL)I

,Щодаток 2 до Положепня

Звiт про аналiз проектноТ заявки

Назва Проекmу

ВiдповИальний:. (сmрукmурнuй
пidрозdiл Ворохmянськоi' селuulноi' раdu, вiOповiOаltьн.uй за супровid реалiзацii Проекmу)
Змiст заходу: здiйснення аналiзу поданих Проектiв за змiстом та можливiстю реалiзацii

1. Реалiзацiя запропонованого Проекту входить до повноважень ВорохтянськоТ селищноТ ради та if
виконавчих органiв

а) так
6) нi (чолtу?)

2. Реалiзацiя запропонованого Проекту вiдповiдае чинному законодавству
а) так
б) Hi (чому?)

3. Висновок, стосовно технiчних можливостей виконання запропонованого Проекту:
а) позитивний
б) негативний (чо.му?)

4. Проект мае завершений характер, спрямований на отримання кiнцевого результату
а) так

б) Hi (обгрунтування)

5. Проскт не суперечить дiючим програмам розвитку громади, ЗЗСО та не дублюе завдання, якi
передбаченi цими програмами i плануються для реалiзацii на вiдповiдний бюджетний piK:

а) так

б) Hi (обгрунтування в якiй частинi суперечить вимогам)

6. Витрати за кошторисом, призначеного на реалiзацiю запропонованого Проекту:

а) без додаткових зауважень

б) з зауваженнями (необхiдно внести або уточнити Iх, використовуючи для обгрунтування данi,
наведенi в таблицi нижче)
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7. Висновок щодо внесення Проскту до реестру проектiв, якi допускаються до голосування (а mакоэtс
опuс переdу.мов, якi ,моэtсуmь залuкоdumu реапiзацii'завdання mа iHu,li заувq?rсеilня, u|о € васrслuвльцu dля

ре апiзацii' запр опон ованоеа Пр оекmу):

а) позитивний
б) негативний

О бгрунтування/з ауваження :

!аmа Пidпuс ПIБ lta,taлbHttKa
в i d 0 i лу ос Bi пэ l,t, кул ь mу pll, с iлl' l, лц ол о d i
m а с п о р m )) В о р ох m я t t с ь к oi' с е.п t ttt 1 t t oi' 

7,1 
а c)tt

Наймепування

Запропояоване командою просIýу ПIrопозицiя вiдповiдального
структурного шiцрозлiлу

Необхiдка
кiлькiсть

Необхiдна
кiлькiсть



{'i l ) я

додаток 3 до Положення
БЛАНК ГОЛОСУВАННrI

зА шкIльнI громАдськI проекти
20_року

Клас:

Телефон:+380

Будь ласкао перейди за цим посиланням та уважно ознайомся з yciмa проектами,
подакими на Конкурс* https://budget.e-dem.ua/2611040300
ЗвеРни увагу! За один проект ти можеш вiддати не бiльше 1 голоса! В разi невuкорuсmання
ПеРеёбаченuх еолосiв, вiльнi мiсця mреба закреслumu. В разi неправuльно заповненоt бланку
еолосування, резульmаmu еолосування по dанiй формi вuзнаюmься неdiйснuлцu.

Номери Просктiв, за якi голосую**: Пiдпис голосуючого

згода на обробку Персональних даних: ВiдповiдIrо ло Закоlrу Украirrи <про захист персоIIалыIих даltихll вiд
01.06,2010M2297-VI, ядаюзгодуrrаобробкуперсоIlалыIихдаllихмосТдитиIIи,вказаlIихв цьомублаItкуголосуваIiIiя.
Ворохтяrtською селищliою радо}о та j-l'викоttавчими оргаIIа]\,lи! Молератороvr ШкiлыIого гро\,1адського бrолже,гl,тil LIлеllа}lи
Коордиrrаuiйlrоi ради з питаlIь шкiлыtого громадського ýкlдяtету, викл}очIIо лля реалiзашii ПоложеIIttя про шкiлыtий
громадський бюджет ВорохтяlлськоТ селицltоi ради.

{ата, пiдпис, ПIБ батька або MaTepi:

+ при виготовленнi блалIкiв обов'язково перевiрте KopeKTHicTb вказаноi адреси електроrtноi платформи та лiйсrriсть QR-
коду
+* кiлькiсть Просктiв, за якi може проголосувати кожелt/кожпа учень/учеrlиця визначасться Параметрами шкiльного
громадського бюлжету на плановий piK, вiдповiдно до цiсi кiлькостi розмiщуелься кiлькiсть полiв.

Номер та назва закладу освiти (лрукусться)

Реестрацiйний номер бланку голосування (лрукусться)

ДаТа Видачi бланку голосування

пIБ вiдповiдальноi за видачу бланку особи


