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Протокол №2  

засідання ревізійної комісії  

з питань контролю за використанням бюджетних та спонсорських коштів  

під час здійснення ремонтних робіт у ході підготовки  школи до 2018-2019 н.р. та під час 

реалізації проекту «Капітальний ремонт спортивного майданчика Тернопільської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР 

по вул. Грушевського, 3 в м. Тернополі» 

 

м. Тернопіль        15 листопада 2018р. 

 

Місце проведення: ТСШ №3, кімната школяра  

Час проведення: 18.00 год. 

Присутні члени ревізійної комісії:  

                  Кельнер Ірина Анатоліївна,  

                  Гуда Наталя Володимирівна, 

                  Федуник Юрій Юрійович,  

                  Баран Олег Дмитрович. 

Відсутня: Чубак Тетяна Леонідівна 

Запрошені: 

                  Гринчишин Ігор Михайлович– начальник ПМК - 12,                                        

                  Адамик Богдан Петрович – голова шкільної ради, 

                  Білик Мирослав Миколайович – заступник голови шкільної ради, 

         Будій Надія Дмитрівна – директор школи, 

         Танцовна Оксана Іванівна – заступник директора. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Аналіз якості та обсягів проведених у школі  ремонтних робіт  за бюджетні 

кошти у ході підготовки  школи до 2018-2019 н.р. (Будій Н.Д.). 

2. Аналіз поступлень спонсорських коштів та їх витрат протягом 01.01.2018р. – 

31.10.2018 р. (Адамик Б.П.). 

3. Аналіз вартості виконаних будівельних робіт згідно з наданими 

бухгалтерськими  документами ПМК – 12, ПП «Агата – Буд», «Спецбуд» ТОВ 

«Тернопільбуд». (Гринчишин І.М.). 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Аналіз якості та обсягів проведених у школі  ремонтних робіт  за 

бюджетні кошти у ході підготовки  школи до 2018-2019 н.р. 

Будій Надія Дмитрівна, директор школи, яка ознайомила присутніх                               

з обсягами проведених у школі ремонтних робіт. Серед робіт капітального 

характеру виділила роботи за проектом «Капітальний ремонт спортивного 
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майданчика Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3                                    

з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР по вул. Грушевського, 3                        

в м. Тернополі» на який з капітальних видатків було виділено 348 тис. грн.               

З них 3336, 00 грн.  -  на виготовлення експертизи проектно- кошторисної 

документації, 8055,60 грн. – технагляд по капітальному ремонту, 9785, 00 грн. – 

авторський нагляд, 324198, 00 грн. – виконанні роботи згідно актів.  

Будівельною компанією «Креатор - Буд» подаровано шведські стінки та турніки 

на суму 24529,95 грн., які поставлено на баланс школи.  

Окрім цього, для поточного ремонту приміщення шкільної їдальні та 

сходової були використанні кошти зі спецфонду та загального фонду 

відповідно до укладених договорів.  

 

 Загальний  фонд Спецфонд 

ПМК 12 ТОВ «Тернопільбуд»  

Поточний ремонт приміщення  

Договір №8 від 03.08.2018         

   Сума 29571,60 

 

 

ПМК 12 ТОВ «Тернопільбуд» 

Огорожа з нержавіючої сталі  

Договір №59 від 05.09.2018 

 Сума 12000,00 

ПМК 12 ТОВ «Тернопільбуд» 

Поточний ремонт приміщення 

 Договір №9 від 12.09.2018 

 Сума 42382,60 

ПМК 12 ТОВ «Тернопільбуд» 

Будівельні матеріали  

Договір №60 від 13.09.2018 

 Сума 19768,22 

ФОП Пишна А.В.  двері 

металопластикові            Договір 

№38 від 01.08.2018 

 Сума 29275,00 

ТОВ «Арс кераміка»  будівельні 

матеріали                  

6054,06  

Разом 35625,66 103425,82 

  

Першочергово виконувалися роботи відповідно до припису пожежного 

нагляду: облаштовано запасні виходи, встановлено сертифіковані 

протипожежні двері, демонтовано стелю з пластикової вагонки у шкільній 

їдальні та проведено ремонт відповідно до санітарно - гігієнічних вимог та 

вимог охорони  праці                       і безпеки життєдіяльності. Здійснено ремонт 

системи опалення у шкільній їдальні, проведено заходи щодо гідроізоляції 

приміщення.  
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2. Аналіз поступлень спонсорських коштів та їх витрат протягом 

01.01.2018р. – 31.10.2018 р. 

      Адамик Богдан Петрович, голова шкільної ради, який надав чітку 

інформацію  про залучення спонсорських коштів до ремонтних робіт. Богдан 

Петрович наголосив, що у школі не проводилися жодні збори коштів 

батьківськими комітетами. Усі поступлення були добровільними. Від фізичних 

осіб поступило 651502,00 грн.   Враховано і будівельні матеріали (щебінь та 

пісок на суму 30 тис. грн.). Усі дані зберігатимуться у голови ради школи 

протягом року. 

Всього отримано коштів - 651502,00 грн.  

Всього виконано робіт  - 492859,60 грн. 

Залишок станом на 31.10.2018р. - 158642,40 грн.  

 Богдан Петрович зазначив, що отримав усі довідки про вартість 

виконаних будівельних робіт і витрати та акти приймання виконаних 

будівельних робіт. Голова ради школи висловив щиру вдячність ТОВ 

«Тернопільбуд» за якісно і вчасно виконані роботи, будівельній компанії 

«Креатор – Буд» за надане спортивне обладнання, усім спонсорам, які суттєво 

покращили умови навчання дітей у школі.   

3. Аналіз вартості виконаних будівельних робіт згідно з наданими 

бухгалтерськими  документами ПМК – 12, ПП «Агата – Буд», «Спецбуд» 

ТОВ «Тернопільбуд». 

Гринчишин Ігор Михайлович, начальник ПМК – 12, який надав усі 

підтверджуючі документи стосовно виконаних робіт і  закуплених матеріалів.               

А саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт ПМК – 12 ТОВ 

«Тернопільбуд» на суму 100 тис. грн.; довідка про вартість виконаних 

будівельних робіт та витрати на суму 84157, 60 грн. ПП «Агата - Буд»; довідка 

про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на суму 282 тис. грн. 

Спецбуд СБУ ТОВ «Тернопільбуд». 

Члени ревізійної комісії ознайомилися з наданими документами. 

  

Виступили: 

Кельнер Ірина Анатоліївна, член ревізійної комісії, яка зазначила, що                        

і адміністрацією,  і батьками проведена величезна робота щодо осучаснення 

школи, створення комфортних умов для навчання і виховання дітей. Ірина 

Анатоліївна схвально відгукнулася про будівельні компанії, які відповідально, 

якісно і вчасно виконують усі роботи. Кельнер І.А. нагадала, що із 

невикористаних матеріалів на складі «АРС»  знаходиться дубова дошка                             

у кількості 346 штук (спонсор -Камінський І.В.). 
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Гуда Наталя Володимирівна, член ревізійної комісії, яка звернула увагу на 

те, що попри великий обсяг виконаних робіт на рахунку «Тернопільбуду»                        

є значний залишок батьківських коштів – 158642,40 грн., які будуть спрямовані 

на благоустрій та розвиток матеріально – технічної  бази школи відповідно                 

до рішення шкільної ради. 

 

Звіт заслухано і погоджено членами ревізійної комісії у складі: 

 

        Кельнер Ірина Анатоліївна,  

                  Гуда Наталя Володимирівна, 

                  Федуник Юрій Юрійович,  

                  Баран Олег Дмитрович. 

 

 

Голова ради школи   (підпис)  Б.П. Адамик 

 

Секретар ревізійної комісії   (підпис)   О.Д. Баран 

 


