
ХЕРСОНСЬКИЙ ТАВРІЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
Херсонської міської ради 
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Про організацію роботи 
в ліцеї щодо впровадження шкільного 
громадського бюджету в 2021/2022 н. р.

На виконання наказу управління освіти Херсонської міської ради від 17.09.2021 № 
175-Т «Про організацію роботи в закладах загальної середньої освіти щодо впровадження 
шкільного громадського бюджету в 2021/2022 н.р», з метою створення додаткових умов 
для якісної неформальної освіти учнів; самореалізації та розвитку потенціалу учнівської 
молоді, її участі та інтеграції в суспільне життя; удосконалення системи співпраці і 
взаємодії органу місцевого самоврядування та учнівського самоврядування Херсонського 
Таврійського ліцею, враховуючи закони України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», Державну цільову соціальну програму «Молодь України» на 2021 -  2025 
роки», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 №>579, на 
виконання рішення сесії від 03.09.2021 №> 461 «Про затвердження Положення про шкільний 
громадський бюджет Херсонської міської територіальної громади та Міської цільової 
програми «Шкільний громадський бюджет Херсонської міської територіальної громади» на 
2021-2026 роки» (далі -  Положення), керуючись пунктом 6.3.4 Положення про управління 
освіти Херсонської міської ради

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальними за організацію та впровадження Шкільного 
громадського бюджету (далі -  ШГБ) заступника директора з виховної роботи Ілону 
КОНОВАЛОВУ та педагога-організатора Юлію ВНУКОВУ.

2. Забезпечити впровадження і реалізацію Шкільного громадського бюджету (далі 
-  ШГБ) відповідно до Положення.

1.Заступнику директора з виховної роботи Ілоні КОНОВАЛОВІЙ:
1.2. Створити Конкурсну комісію та Учнівську групу з впровадження ШГБ в гімназії 

до 22.09.2021 у такому складі: 
конкурсна комісія:

Ірина ЧЕРНЯК- голова комісії,
Ілона КОНОВАЛОВА -  член комісії,
Наталя ОСИНКІНА -  член комісії,
Олена МОРОЗОВА -  член комісії,
Тетяна ЗАБОРСЬКА -  член комісії,
Юлія ВНУКОВА - член комісії,
Олена ДОЦЕНКО -  член комісії, 

учнівська група:
Катерина ПЕТРИЧЕНКО - голова групи,
Іван Сєрік -  член групи,
Анастасія ОСИНКІНА -  член групи,
Поліна ЮРЧЕНКО -  член групи,



Анатолій БУГАЄНКО -  член групи,
Софія МАРТИНЕНКО -  член групи,
Діана ДОБРОСТРОЙ -  член групи,
Дмитро ОВЧАРЕНКО -  член групи,
Євген БОЙКО -  член групи.
Юліанна ЗШОВІК -  член групи,
Катерина БЕЙКО -  член групи.

1.3. Надіслати до 15 жовтня 2021 року сформований перелік позитивно оцінених 
проектів та висновки Конкурсної комісії до управління освіти для перевірки в частині 
правильності визначення вартості, строків реалізації та відповідність вимогам Положення.

1.4. Забезпечити до 02 грудня 2021 року надання до управління освіти проектів - 
переможців та їх перелік.

1.5. Надіслати до управління освіти звітні матеріали про хід реалізації проекту 
упродовж 10 днів після його завершення.

2. Педагогу-організатору Юлії ВНУКОВІЙ:
2.1. Провести до 01 листопада 2021 року системну інформаційну кампанію для 

залучення учнів 7-11-х класів до участі в ШГБ.
2.2. Організувати з 23 вересня по 04 жовтня 2021 року написання та прийом 

учнівських авторських проектів.
2.4. Розмістити з 08 листопада до 15 листопада 2021 року відібрані для голосування 

проекти на сайті ліцею.
2.5. Організувати з 16 листопада до 22 листопада 2021 року проведення промоційної 

кампанії та презентацію проектів у ліцеї.
2.6. Організувати проведення голосування учнями за проекти, які розміщені на веб- 

сайті ліцею з 23 листопада по ЗО листопада 2021 року.
2.7. До 15 числа кожного місяця, наступного за звітним періодом, оприлюднювати 

інформацію, звіти про хід впровадження ШГБ.
3. Класним керівникам 7-11 класів:
3.1. Проконтролювати та надати допомогу (за потреби) написання ліцеїстами 

учнівських авторських проектів.
4. Конкурсній комісії та Учнівській групі з питань впровадження ІІІГБ з 05 жовтня 

по 13 жовтня 2021 року провести аналіз та оцінку проектів, у разі потреби надати їх авторам 
на доопрацювання.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної 
роботи Ілону КОНОВАЛОВУ.
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