
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  

 

НАКАЗ 

 

08.09.2021                         м. Рівне    №  347-осн.  

 

 

Про впровадження в закладах  

загальної середньої освіти  

шкільного громадського бюджету 

 

 

 З метою розвитку демократичного суспільства, налагодження взаємодії 

органів місцевого самоврядування з учнівською громадськістю, створення умов 

для участі дітей та учнівської молоді в розвитку територіальної громади, 

керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

ст.56 Закону України «Про повну загальну середню освіту», рішенням 

Рівненської міської ради від 20 серпня 2021 року № 1251 «Про затвердження 

Положення про шкільний громадський бюджет Рівненської міської 

територіальної громади» 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

 1. Створити робочу групу для розробки та затвердження Параметрів 

впровадження шкільного громадського бюджету у складі: 

Сичик К. І. – заступника начальника управління освіти, 

Остапчук Л. М. – керівника відділу планування та фінансування 

централізованої бухгалтерії управління освіти, 

Валаги С. М. – головного спеціаліста організаційно-інспекторського відділу 

управління освіти, 

Будько Н. С. – консультанта КУ «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників». 

 2. Затвердити Параметри впровадження шкільного громадського бюджету 

згідно з додатком. 

 3. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

 3.1. Чітко дотримуватися часових рамок, показників календарного плану 

реалізації етапів шкільного громадського бюджету, вимог до написання 

проєкту. 

 3.2. Керуватись в роботі Положенням про шкільний громадський бюджет 

Рівненської міської територіальної громади 



(https://docs.google.com/document/d/1kgpesHf9kjus4Rsi4zhEL5NuBhrn-

Irj/edit?usp=sharing&ouid=110743889523230831296&rtpof=true&sd=true). 

 3.3. Призначити відповідального за реалізацію впровадження шкільного 

громадського бюджету в закладі та доручити йому організаційну, 

роз’яснювальну та змістову складову процесу. 

 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління        Турович Б. М.
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Додаток  

до наказу № 347-осн  

від 08.09.2021 

 

Параметри впровадження  

шкільного громадського бюджету на 2021—2022 роки 

 

1. У 2021-2022  роках у шкільному громадському бюджеті беруть 

участь 36 закладів загальної середньої освіти. 

2. Орієнтовна сума коштів, що планується для виділення на кожний 

заклад загальної середньої освіти для проведення конкурсу «Шкільний 

громадський бюджет» складає 75 000 грн. 

 

Календарний план реалізації етапів  

шкільного громадського бюджету на 2021-2022  роки 

 

1. Формування Учнівської групи на рівні закладу загальної середньої 

освіти: з 13 вересня по 19 вересня 2021 року. 

2. Формування Конкурсної комісії на рівні закладу загальної середньої 

освіти: з  13 вересня по 19 вересня  2021 року. 

3. Написання та подання Авторами проєктів: з 20 вересня по 27 вересня 

2021 року. 

4. Проведення інформаційно-просвітницької та промоційної кампаній: з 

13 вересня по 31 грудня  2021 року. 

5. Аналіз та оцінка проєктів. 

5.1. Порядок аналізу та оцінка проєктів у закладах загальної середньої 

освіти, які самостійно ведуть бухгалтерський облік: 

5.1.1. аналіз та оцінка проєктів Конкурсною комісією та доопрацювання 

проєктів Авторами:  з 28 вересня по 11 жовтня 2021 року. 

5.2. Порядок аналізу та оцінка проєктів у закладах загальної середньої 

освіти, які обслуговуються централізованою бухгалтерією при Управлінні 

освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради: 

5.2.1 аналіз та оцінка проєктів Конкурсною комісією і доопрацювання 

проєктів Авторами: з 28 вересня по 11 жовтня 2021 року; 

5.2.2. формування Конкурсною комісією переліку позитивно оцінених 

проєктів та надсилання до Управління освіти виконавчого комітету Рівненської 

міської ради для надання висновку: з 12 жовтня по  13 жовтня 2021 року; 

5.2.3. аналіз і надання висновку щодо проєктів Управлінням освіти 

виконавчого комітету Рівненської міської ради та доопрацювання проєктів 

Авторами: з 14 жовтня по 03 листопада 2021 року; 

5.2.4. надсилання підготовлених висновків Управлінням освіти 

виконавчого комітету Рівненської міської ради Конкурсній комісії і в заклади 

загальної середньої освіти: з 04 листопада по 05 листопада 2021 року. 

6. Формування Конкурсною комісією реєстру негативно оцінених 

проєктів та проєктів, які допускаються до голосування: з 08 листопада по                   

09 листопада 2021 року. 



7. Внесення даних про відібрані для голосування проєкти в електронну 

систему: з 08 листопада по 09 листопада 2021 року. 

8. Проведення промоційної кампанії та презентація проєктів на рівні 

закладу загальної середньої освіти: з 10 листопада по 19 листопада  2021 року. 

9. Проведення голосування учнів за проєкти: з 20 листопада по                         

27 листопада 2021 року. 

10. Визначення Конкурсною комісією проєктів-переможців: 29 листопада 

2021 року. 

11. Формування та надсилання Конкурсною комісією переліку проєктів-

переможців до Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської 

ради: з 30 листопада по 01 грудня 2021 року. 

12. Планування та реалізація проєктів: з 01 січня по 20 грудня 2022 року. 

13. Звітування та оцінка результатів: з 01 січня по 20 грудня 2022 року. 

 

 

Заступник начальника управління освіти           Сичик К. І.  
 


