
Протокол засідання ревізійної комісії  

з питань контролю за використанням батьківських коштів  

у ході реалізації проекту «Реконструкція благоустрою території Тернопільської 

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

ТМР по вул. Грушевського, 3 в м. Тернополі» 

 

м. Тернопіль        09 листопада 2017р. 

 

 

Місце проведення: ТСШ №3 

Час проведення: 17.00 год. 

Присутні члени ревізійної комісії:  

                  Кельнер Ірина Анатоліївна,  

                  Гуда Наталя Володимирівна,  

                  Чубак Тетяна Леонідівна,  

                  Федуник Юрій Володимирович,  

                  Баран Олег Дмитрович. 

Запрошені: 

                 Гора Сергій Богданович – головний архітектор проекту, 

                 Лосик Мирослав Григорович – гол. інженер БМУ «Промбуд»  

                                                                       ТОВ «Тернопільбуд»,  

                  Куземко Микола Ігорович – інженер виробничого відділу  

                                                                   БМУ « Промбуд», 

                  Березій Зінаїда Анатоліївна – голова шкільної ради, 

                  Білик Мирослав Миколайович – заступник голови шкільної ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Підсумковий аналіз результатів реалізації проекту «Реконструкція 

благоустрою території Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№3 з поглибленим вивченням іноземних мов ТМР по вул. Грушевського, 3 в 

м. Тернополі» (Гора С.Б.) 

2. Аналіз вартості виконаних будівельних робіт та витрат згідно з наданими 

платіжними документами Генпідрядником ТОВ «Тернопільбуд»  (Лосик 

М.Г.) 

3. Про підсумки роботи ревізійної комісії (Чубак Т.Л., Кельнер І.А.) 

 

1. ВИСТУПИЛИ:  

 

Гора Сергій Богданович, головний архітектор проекту та відповідальний за 

авторський нагляд, який зазначив, що батьківським та педагогічним 

колективами проведено величезну роботу, яка дала відповідний результат: 



облаштований спортивно-відпочинковий майданчик для учнів школи. Усі 

роботи здійснено Генпідрядником ТОВ «Тернопільбуд» якісно та швидко. 

Дуже важливо, що ініціатива батьківської громадськості була активно 

підтримана міською владою, управлінням освіти і науки ТМР. Лише завдяки 

співфінансуванню і співпраці вдалось зреалізувати заплановане.  

 

2. ВИСТУПИЛИ: 

 

Лосик Мирослав Григорович, головний інженер БМУ «Промбуд»                                   

ТОВ «Тернопільбуд», який надав Довідки про вартість виконаних 

будівельних робіт та витрати батьківських коштів на суму 621 тис. грн., які 

поступили         на рахунок Генпідрядника. Подано також Розрахунок 

загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на 

загальнобудівельні роботи. Слід зазначити, що батьківські кошти були 

використані для облаштування двох виходів (з тамбурами) зі школи, 

зовнішніх сходів з пандусом, перенесення труби та радіаторів системи 

опалення у зв’язку з переплануванням, для реставрації арки, для закупівлі 

лавок та для облаштування зони для проведення уроків на свіжому повітрі та 

приймання їжі.  

Під час  засідання було обґрунтовано співвідношення об’єму та 

вартості виконаних робіт. 

 

3. ВИСТУПИЛИ:   

 

Чубак Тетяна Леонідівна, член ревізійної комісії, яка ознайомила 

батьків із облаштуванням ландшафтного дизайну майданчика. Відповідно до 

проектної пропозиції ландшафтного дизайнера Доценко Руслани були 

закуплені дерева, кущі та газон. Значну частину коштів перерахувала родина 

Чубаків, вона ж взяла на себе всі організаційні витрати та підготовчі роботи 

щодо ландшафтного дизайну. 77 тис. грн. було сплачено батьками школи 

ФОП Жуковському П.Ю. за рослини відповідно до рахунку №25 від 

23.08.2017 року.  

 

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

допомогу батьки надавали не тільки фінансами, а й будівельними 

матеріалами. Усі кошти перераховувалися фізичними чи юридичними 

особами на рахунок Генпідрядника. Усі будівельні матеріали були чітко 

обліковані та оцінені Генпідрядником, враховані під час розрахунків витрат.  

На сьогоднішній день із невикористаних матеріалів на складі «АРС»  

знаходиться дубова дошка у кількості 346 штук для виготовлення лавок, яку 

 



 

 

 

 

 

 

 


