Протокол засідання ревізійної комісії
з питань контролю за використанням коштів під час здійснення ремонтних
робіт у ході підготовки школи до 2019-2020 н.р.
м. Тернопіль

14 червня 2019 р.

Місце проведення: кімната школяра ТСШ №3.
Час проведення: 17.00 год.
Присутні члени ревізійної комісії:
Федуник Юрій Юрійович,
Гуда Наталя Володимирівна,
Чубак Тетяна Леонідівна,
Баран Олег Дмитрович.
Відсутні: Чернов Сергій Васильович.
Запрошені:
Адамик Богдан Петрович – голова шкільної ради,
Білик Мирослав Миколайович – заступник голови шкільної ради,
Дубина Володимир Петрович – начальник БМУ «Промбуд»,
Петрокушин Руслана Володимирівна – директор ТСШ №3,
Хмиз Роман Володимирович – заступник директора з
адміністративно-господарської роботи.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про необхідність реконструкції кімнати школяра і оформлення конференцзалу.
2. Про рух батьківських коштів в період від 31.10.2018 року та стан рахунку на
14.06.2019 року.
СЛУХАЛИ:
Петрокушин Руслану Володимирівну, директора школи, яка
наголосила на необхідності реконструкції кімнати школяра. У зв’язку з
роботою школи у дві зміни виникає потреба у додаткових приміщеннях, де
можна було б проводити
різноманітні заходи відповідно до потреб (родинні свята, зустрічі з гостями
школи, методичні заходи вчителів, учнівські заходи, ініційовані органами
учнівського самоврядування). Ще одна вагомий аргумент провести
реконструкцію кімнати школяра – це участь учителя англійської мови
Васько О.І. у Програмі транскордонного співробітництва Білорусь – Польща –
Україна. Проект передбачає проведення тренінгу в навчальному закладі в
березні 2020 році. У рамках проекту на реконструкцію кімнати школяра та для
I.

проведення даного заходу виділено 3 900 євро, які надійдуть на рахунок після
підписання договору (жовтень 2019 р.)
ВИСТУПИЛИ:
Дубина Володимир Петрович, начальник БМУ «Промбуд», який ознайомив
присутніх із планом реконструкції кімнати школяра та кошторисом на його
реалізацію.
УХВАЛИЛИ:
1. Розпочати реконструкцію кімнати школяра і оформлення конференц-залу.
ІІ. ВИСТУПИЛИ:
Петрокушин Р.В., директор школи, яка доповіла присутнім про те, що
попередньо звернулася до головного бухгалтера «Тернопільбуду» з проханням
надати інформацію про стан рахунку батьківських коштів. Така інформація
була надана. Станом на 13 червня 2019 року на рахунку є 99 076 грн. 40 коп.,
призначених на виконання робіт з поточного ремонту приміщень
Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням
іноземних мов.
Члени ревізійної комісії ознайомилися із наданими документами.
ВИСТУПИЛИ:
Адамик Богдан Петрович, голова шкільної ради, який зазначив, що ці
кошти будуть спрямовані на реконструкцію кімнати школяра відповідно до
рішення шкільної ради.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома і погодити із членами ревізійної комісії:
Федуник Юрій Юрійович,
Гуда Наталя Володимирівна,
Чубак Тетяна Леонідівна,
Баран Олег Дмитрович.
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