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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1 

Конференції Черкаського гуманітарно-правового ліцею ЧМР ЧО 

08.09.2020 

 

Присутні: делегати від учнівського, батьківського, учительського колективів (усього 75 осіб) 

 

Проголосували одноголосним рішенням «за» відкриття конференції ліцею 

 

Обрано лічильну комісію в складі: Лозу Н.В., учителя англійської мови; 

     Карпову Н.В., голову БК ІІІ-А курсу; 

     Пілєвіну Я., ученицю ІІІ-Б курсу 

 

Порядок денний: 

 

1. Продовження повноважень секретаря конференції. 

2. Обрання нового складу Ради ліцею й голови Ради ліцею. 

3. Підсумки роботи Черкаського гуманітарно-правового ліцею в 2019/2020 навчальному році 

та тактичні завдання на наступний навчальний рік. Доповідач Гайдук В.Г. 

4. Затвердження результатів роботи ревізійної комісії за наслідками перевірки роботи 

установи 2019/2020 у навчальному році. 

5. Затвердження Положення про платні освітні послуги погодженого Радою ліцею (протокол 

№1 від 04.09.20 р.). Доповідач Соломаха Н.І. 

6. Визначення й затвердження вартості за платні освітні послуги на 2020/2021 навчальний рік. 

Доповідач Гайдук В.Г., співдоповідач Соломаха Н.І. 

7. Затвердження повноважень від конференції до Ради ліцею з вирішенням оперативних 

питань, у тому числі щодо використання батьківських коштів. 

 

ІІІ. Слухали: 

Гайдука В.Г., директора ЧГПЛ, про підсумки роботи Черкаського гуманітарно-правового 

ліцею у 2019-2020 навчальному році та тактичні завдання на наступний навчальний рік. 

 

 Виконуючи річний план Черкаського гуманітарно-правового ліцею на 2019-2020 навчальний рік, колектив 

установи зіткнувся з додатковими викликами, як організація  дистанційного навчання з 12 березня 2020 

року до закінчення навчального року,  змінами тактики підготовки до ЗНО. ЧГПЛ повністю виконав 

вимоги статті 30 Закону України «Про освіту» про публічність та відкритість діяльності навчальних 

закладів України. Забезпечує вимоги новий інформаційно насичений сайт ліцею, що ефективно 

популяризує роботу установи. Масштабність підтверджують цифри: сайт має 8 головних тем меню, 56 

пунктів випливаючого меню, що наповнені 334 елементами контенту (тема «Ми» - 66 слайдів, тема 

«Вступникам» - 11, «Якість освіти» - 52, «Онлайн» - 30, «Громаді» - 9, «Проєкти» - 68, «Медіа» - 96, 

«Контакти» - 2. 28,83% користувачів повернулися на сайт. ЧГПЛ продовжив реалізацію проєкту «5 клас», 

як перспективну модель навчання в ЧГПЛ в дусі Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 

16 січня 2020 року, N 463-IХ. Рішенням педагогічної ради від 28.08.2020 року №1, п.1 роботу ЧГПЛ в 

2019-2020 навчальному році визнано ефективною. Річний план установи виконаний на 99%, не враховані 

заходи, що не відбулися з поважної причини (COVID-19). 

Черкаський гуманітарно-правовий ліцей в звітному році навчався результативно. Серед 150 038 

оцінок 55% - високого рівня, 35% - достатнього рівня, 9,83% - середнього рівня (4-6), що на 0,13% 

краще попереднього року, 207 оцінок початкового рівня – 0,13%, це вдвічі менше попереднього 

року. Темп зростання за рік склав 0,87 бали, що дозволив колективу мати середній поточний бал на 

кінець року 9,85. Станом на травень місяць 269 учнів навчалися з середнім балом 9 і вище, це 82,7% 
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від загальної кількості вихованців, при відсутності  учнів з середнім балом менше 7. Середній бал 

атестата випускника ліцею склав 10,45. Рівнонапруженість в навчальному процесі забезпечується. 

Моніторинг здійснюється таблицею «кількість поточних оцінок на одного учня у групах». Необхідна 

допомога батьків у популяризації, та обговоренні на сімейних зборах основних меседжів успішності 

навчального процесу ЧГПЛ: «не важливо, з яким середнім балом ти розпочав навчання у ліцеї, 

важливо стабільно зростати, так зване «+0,2 бала», та «вчити кожний урок мінімум на «4»». Правила 

є запорукою систематичних, сталих знань, навичок та вмінь, що зменшує навантаження та 

витрачений час. Важливою складовою розвитку учнів ліцею залишається потужний, якщо правильно 

використовувати, педагогічний інструмент «змагальність», в тому числі і визначення індивідуальної 

освітньої траєкторії. В роботі з обдарованими дітьми, а насправді з кожним мотивованим учнем 

ліцею, потужно допомагають команди олімпійського резерву, підготовка до конкурсу-захисту МАН, 

інші конкурси з орбіти МОН України. Педагогічна рада 23 травня 2019 року детально розглянула 

«Стан роботи з обдарованими учнями в олімпійському русі, МАН, та мовних конкурсах ім. Яцика та 

Шевченка» та відмітила ефективність такого виду діяльності. Цей рік є хорошим продовженням. 

Так, 230 учнів ЧГПЛ – членів команд разом з 22 педагогами вибороли 91 призове місце на міському 

етапі предметних олімпіад та МАН, конкурсах імені Петра Яцика та Т.Г. Шевченка, 38 – на 

обласному. Як наслідок, 9 – учасників всеукраїнського етапу, яким завадив карантин стати 

переможцями та призерами. Діяльність профінансована 9,5 годинами з навчального планування та з 

додаткових джерел фінансування - 39 годин у вересні, 14,5 годин у травні. Окрім приємної сторони 

отримання призових місць, програма дозволяє підвищувати професійну мотивацію педагога, 

системність його розвитку, амбіції. Основою такої роботи є глибинне науково-методичне, навчальне 

зростання, і це прямо впливає на якість, ефективність викладання на уроках,  науковість для кожного 

учня ліцею.   
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Найкращим контролером якості освітнього середовища ЧГПЛ є ЗНО. Вершина 5-7 річної роботи 

учителя та учня. На жовтневій педраді 2019 року було детально проаналізовано роботу кафедр з 

підготовки до ЗНО та ДПА та визнана ефективною. У новому навчальному році розпочнеться ІІІ 

етап реформування підготовки учнів ІІІ,IV курсів ліцею до ЗНО, де будуть враховані обов’язковість 

ДПА з математики з 2021 року та вихід на проєктну потужність факультетів «Англійська мова і 

право», «Історія і право». Мета етапу – забезпечення рівних можливостей випускників ліцею з різних 

факультетів при здачі ДПА, ЗНО. Навіть 3,5 місячний карантин не завадив випускникам 2020 року 

продемонструвати хороші результати на ДПА та ЗНО. Так з ДПА маємо середні бали з української 

мови – 10,1; з математики – 8,8; історії України – 9,3; англійської мови – 9,84; географії – 11,5; хімії – 

8,5; біології – 9,3 бали. Зовнішнє незалежне оцінювання має результати: українська мова – середній 

бал – 178,19 бали; історія України – 166,6 бали; англійська мова – 174,9; математика - 165,47; 

географія – 178,7; хімія – 164, 85; біологія – 175; фізика – 181 бал. 

 

Методична робота у навчальному закладі є рушійною силою, що рухає, осучаснює освітні процеси в 

ліцеї. Поточний рік методичної, наукової роботи пройшов під гаслом командної роботи. Різні 

напрямки методичної, наукової роботи забезпечували десятки команд: проксі-групи, фокус-групи та 

модельна група. Об’єми роботи можу продемонструвати власним прикладом: 93 індивідуально-

мотиваційні, методичні зустрічі з педагогами, 31 методичне питання на педагогічних радах року, 150 

засідань різного типу творчих команд, 196 методичних нарад, семінарів, 192 питання на нарадах при 

директорові, що стосувалися стратегій розвитку ЧГПЛ, 70 настановчих бесід педагогічної 

інтернатури. Мета комунікацій - підвищення ефективності організації педагогічної роботи 

колективу, що є потужним рушієм: систематизація методів роботи, аналіз, оцінка ефективності 
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методичних, технологічних, організаційних напрацювань, вироблених загальноліцейним інтелектом, 

на підґрунті власного досвіду та масиву статистичних даних. Новаціями нового навчального року 

стануть нові методичні види діяльності, як приклад, щорічний творчий конкурс «портфоліо fest» з 

преміальним фондом та визначенням кращого учительського портфоліо семестру. Діє потужна 

команда щодо створення та проведення батьківських семінарів. Результатом методичної роботи 

ЧГПЛ стала срібна медаль  XI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2020» у номінації 

«Компетентнісний підхід – основа якості змісту освіти» (липень 2020). Така нагорода у ліцеї шоста. 

Тема призової роботи «Практичні інструменти формування соціокультурної компетентності учнів в 

освітньому просторі Черкаського гуманітарно-правового ліцею». Внутрішнім рушієм роботи 

педагогічного колективу залишається реалізація конструкт-концепції гуманітарно-правового ліцею, 

розвиток ідеї «Моделювання успіху: прогнозування, сегментація, реалізація».  Педагогічний 

колектив ділився власним досвідом з формування компетенцій з директорами шкіл нового типу 

області та заступниками директорів з навчально-виховної роботи міста, з педагогічним колективом 

нової школи «Старт Академія». Дистанційне навчання березня–травня пройшло організовано з 

використанням сучасних ІКТ технологій Microsoft teams, Zoom, Skype, Google, Viber.  

 

Новим в діяльності стало створення, організація системи забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності Гуманітарно-правового ліцею та діагностичний аудит проведений в травні-червні 2020 

року. Створені проксі-групи проведення аудиту складалися з представників навчального закладу, 

батьків, громадськості та учнівського колективу. На сайті ліцею в розділі якість освіти оприлюднені 

не лише аудит, а й зручний путівник – техкарти аудиту. 4 команди проксі-груп визначили: напрям 

«Освітнє середовище» як достатній рівень (помаранчевий колір). «Система оцінювання» - високій 

рівень (зелений колір). «Педагогічна діяльність» - достатній рівень (помаранчевий колір). 
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«Управління закладом» як високий рівень (зелений колір). В червні 2020 року на звіті директора 

перед громадськістю, на педагогічні раді 22 серпня 2020 року було деталізовано складові оцінок 

напрямків діагностичного аудиту та створено проксі-групу з 11 осіб для проведення стартового та 

поточного аудитів 2020-2021 навчального року та передбачено проведення педагогічної ради про дії 

колективу в рамках забезпечення якості освіти та освітньої діяльності Гуманітарно-правового ліцею. 

Ми звертаємося до батьківської громади та будемо надзвичайно вдячні батькам за допомогу в 

юридичному супроводі навчального закладу (оскілки відсутні посади юриста, кадровика у штатному 

розкладі), ми часто потребуємо адвокатської  допомоги. Нам потрібне посередництво, допомога в 

представництві ліцею перед владою, державними органами щодо закриття точок продажу 

забороненних для вживання школярами продуктів і предметів в межах 100 метрів від навчального 

закладу (автобусна зупинка "Соборний парк", кафе «Старий замок»), збільшення кількості 

приміщень ліцею, бо їхня площа  і кількість не задовільняють освітні потреби установи в повній мірі, 

з приводу забезпечення ростовими меблями для учнів різного віку (за вимогами НУШ), завершенням 

обладнанням   навчальних приміщеннях кондиціонерами, закінчення проєкту встановлення в школах 

нових металево-пластикових вікон (залишок 30 вікон),  на  установку автоматичної пожежної 

сигналізації з виводом на пульт, на обробку дерев'яних конструкции даху та рекреацій, щодо 

поліпшення доступности до приміщень, та капітальних ремонтів в приміщеннях ліцею. Що ми маємо 

на увазі? Це зустрічі, лобіювання, звернення, петиції, робота з міською радою тощо, підготовка 

положень, іншого роду зобов’язуючих документів. Ми чекаємо допомоги в позакласній роботі з 

виховання статевої грамотності та гендерної толерантності, до мотиваційного супроводу та до 

загальноліцейних програм розвитку розроблених напрямків для кожної вікової групи ліцеїстів, як "Я 

- можу" (0 курс), "Я - в силах" (І курс), " Можу долати провокації" (ІІ курс), "Якщо не я то хто?" (ІІІ 

курс), "Агенти змін" (ІV курс). 
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Найбільшим ресурсом в розвитку підлітка є творчість в різних її проявах. Такі навички досягаються 

через «справи під ключ», що діють в виховній системі ліцею. Педагогічний склад ліцею на таку 

діяльність приділяє велику увагу. Так у звітному періоді в 26 міжнародних програмах, що діяли в 

ЧГПЛ брали участь більше 460 учнів (в середньому 1,43 програми на кожного учня ліцею), які 

отримали 48 дипломів (станом на червень). В 15 національних – 570 учнів (1,78), підтверджено 84 

дипломами, в 32 регіональних та ліцейних -  2013 учнів (6,29), 75 дипломів. Родзинкою нашої 

установи та запорукою успішності є супровід учня від першої години навчання до останнього ЗНО, 

навіть якщо воно проходило під час власної відпустки. В цьому важливим елементом є система 

консультпунктів. Проєкт направлено як допомога в навчанні учням ліцею, зменшення навантаження 

та розвиток індивідуальних здібностей. В поточному році педагогічний колектив надав учням ліцею 

додаткових 5308 занять. Тільки під час дистанційного навчання проведено додаткових 376 занять 

(більш детально дивись відповідний слайд презентації). Учні мали можливість відвідувати 

внутрішню спеціалізацію з  хімії, математики, французької, німецької мов, інформатики, історії, що 

спонукають  учнів до ранньої профорієнтації та створюють грунт для майбутнього класичного ліцею 

разом з спецкурсами і семінарами, як «Права людини», «Права дитини», «Видатні постаті України», 

«Основи філософії», «Юридичний переклад», «Стратегії», «Я – можу», «Команда», «Storytelling» 

тощо. Це створює комфорт у надолужуванні знань за періоди, що передували навчанню в ліцеї, 

легкому доланні  поточних труднощів, якісній підготовці до ЗНО, олімпіад та МАН, поглибленні 

знань з предметів, що не є спеціалізацією установи для більш вільного вибору майбутньої професії. 

В новому навчальному році буде започаткована нова послуга для учнів 7-х класів – курси для 

підготовки до розподільчої контрольної роботи з англійської мови, що визначить, на яких з 

факультетів буде навчатись учень з І курсу («англійська мова і право», «історія і право»). На 

різнобічний розвиток учнів працювало 13 гуртків і студій, що охоплювали більше 56% учнів ліцею. 

Окремим напрямком діяльності освітньої системи ГПЛ є науково-практична робота  НПТ 

«Борисфен» - потужний інструмент ефективного навчання в вищій школі та профорієнтації. 

Формальна сторона результатів роботи товариства 61 робота з середнім балом 11,03. 
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Ліцей продовжує працювати над ребредингом навчального закладу, усі необхідні циклічні види 

статутної діяльності виконувалися, належним чином проводиться профілактика травматизму, 

антибулінгова політика, дотримання академічної доброчесності, антикорупційного виховання, 

військово-патріотичне виховання, питання виконання статутних вимог тощо. В ліцеї проведені всі 

типи інструктажів, забезпечено контроль за станом охорони праці. Підтримується належний 

санітарно-гігієнічний режим в приміщеннях ліцею, покращується матеріально-технічна база, 

проведено навчання з питань охорони праці, введено доплати двом відповідальним за ОП, ОБЖД, 

ЦЗ, ПБ. Планово відбуваються медичні огляди учнів та працівників ліцею. Контролюється 

виконання умов колективного договору, Своєчасно оформлюються листки здоров'я для кожного 

класу. У ліцеї активно проводиться оновлення педагогічних кадрів, яке направлено на баланс між 

віковими категоріями для безперервності роботи колективу. Влітку поточного року відбулося 

поповнення кадрами. В ліцей прийнято учителя історії випускника ГПЛ, аспіранта, учителя ІІ 

категорії Компанійця О.В. Олексій Вікторович має призерів міських, обласних олімпіад та МАН. 

Учителя української мови і літератури, зарубіжної літератури, учителя вищої категорії Здор Світлану 

Вікторівну. Світлана Вікторівна має призера міського конкурсу імені Петра Яцика та МАН. Учителя 

інформатики та інформаційних технологій, учителя вищої категорії, старший викладач Дубину 

Ларису Іванівну. Лариса Іванівна має призера олімпіади з інформаційних технологій (більше на 

відповідному слайді презентації). Атестація 2019-2020 навчального року проведена без порушень та 

скарг з боку педагогів. Ми раді вітати в нашому дружньому колективі нового медичного працівника 

Снєсар Олену Миколаївну, з значним медичним досвідом. 

   

 
Щорічно установа докладає зусилля на покращання, осучаснення матеріально-технічного, 

методичного забезпечення освітнього процесу. Силами технічних працівників, класних керівників, 

педагогів-чоловіків та батьків виконані: ремонт системи опалювання (кабінет 308(1)), ремонт 

підлоги (кабінет 213), обслуговування кондиціонера (кабінет 207), заміна лам на LED (кабінет 310), 
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придбано 18 парт (за рахунок позабюджетних коштів ліцею у кабінет 214), та 2 шафи для змінного 

взуття (позабюджетні кошти), капітальний ремонт кабінету №1 (видатки на матеріали 1392 грн. 55 

коп.), закінчується капітальний ремонт кабінету №2 (видатки на матеріали станом на 21.08.2020 року 

- 13 768 грн.) одноповерхової будівлі, що об’єктивно дозволить працювати ліцею у складі 12 

навчальних груп. Матеріали на ремонти придбано за рахунок бюджетних коштів. Звіт у визначений 

законом строки буде представлено на сайті ліцею. Ліцей отримав з рамках розвитку 7 

мультимедійних комплексів (інтерактивна дошка плюс проєктор) та приступає до їх встановлення.  

Виникла нагальна потреба побудувати новий кабінет – власний медичний кабінет. Та медичний пост. 

Не варто забувати, що залишається трендом поточного п’ятиріччя -  витрачення не менше 30% 

фінансових ресурсів ліцею на пожежну безпеку в  установі.  

 

 
 

Загальні цифри бюджетних призначень установи: 

У період з 01.09.2019  по 31.07.2020  ЧГПЛ отримав з місцевого бюджету та  державної субвенції) 6 

019 844, 4 грн. на оплату праці припадає  95,81 %  зведених   видатків.   

З  бюджету  на утримання установи профінансовано: 

1.Утримання, експлуатація приміщень: 

   Тепло – 16 693,51 грн. 

   Будівельні товари – 37 420,09  грн. 

   Господарчі товари – 1230,30 грн. 

   Лампи LED - 5 681,40 грн.   

   Поточний ремонт електромереж одноповерхової будівлі  -14 266,06 грн. 

   Перезарядка вогнегасників – 3 206,60 грн. 

   Встановлення вузлів балансування в системі опалення -3 900 грн. 

   Встановлення теплолічильника  - 17 520,00 грн. 

   Відновлення другої черги та ремонт першої відеонагляду - 26 014,21 грн. 
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2. На забезпечення звітності та адміністрування установи: 

   За користування комп’ютерними програмами « Ic. Про» та « Медок»  16 950 грн. 

   Програмне забезпечення  ОШКОЛи  58520,00 грн. 

   Навчання персоналу відповідно до програми «Публічні закупівлі» -1 150 грн. 

3. На виконання статутних завдань та доручень засновника: 

   Обласну стипендію  6564 грн.   

   Медикаменти – 800 грн.  

   Медогляд працівників 2 386,12 грн. 

   Харчування категорійних дітей – 15 230,24 грн. 

   Канцелярські товари – 3 849 грн.  

   Послуги ПАТ «Укртелеком» (Інтернет, телефон)  - 3 421,96 грн. 

   Заправка картриджів – 2 090 грн.  

   Участь у 11 міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти  - 3 000 грн. 

   Доставка підручників - 5 065,75 грн. 

   Спорт товари -1 649 грн. 

   Засоби дезінфекції, безконтактний термометр -1 938,76 грн. 

   Свідоцтва про освіту та їх доставка -3 641,04 грн. 

Надходження та видатки спеціального фонду. Надійшло 1 259 587,70 грн.  

Видатки склали: 1 255 397,94 грн., з/п з нарахуваннями складає 90,45 % усіх видатків спеціального 

фонду.  

Видатки на утримання установи: 

Ліцейна стипендія 13 500 грн. 

Комунальні витрати- 20 565,39 грн. 

Пеня «Укртелеком» -0,49 грн. 

Ноутбук -20 299 грн. 

Комп’ютер (системний блок з периферією) -18 265 грн. 

Парти (18 шт.)- 16 020,07 грн. 

Стелажі-органайзери (для змінного взуття)  - 11 600 грн. 

Консульт. послуги з питань закупівель - 9 000 грн. 

Підручники (французька, німецька мови) 5-7 клас - 10 563,75 грн.  
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4. Фонд соціального розвитку. Рішенням Черкаської міської сесії від 05.03.2019 № 2-4026 

Черкаському гуманітарно-правовому ліцею було виділено на розвиток матеріальної бази суму 1640 

000 грн. 

Повністю рішення сесії виконано лише за пунктом про придбання інтерактивного тиру вартістю 

120 000 грн. Частково виконано пункт про придбання 7 мультимедійних комплексів. ЧГПЛ та 

постачальник товару виконали свої обов’язки, міська рада не профінансувала проєкт (255 888,78 

грн.) станом на 8.09.2020 року.   

Виконання річного плану Черкаського гуманітарно-правового ліцею на 2019-2020 навчальний рік, 

результати навчання учнів, результати методичної роботи педагогів, результати установи в ЗНО, 

конкурсах, змаганнях, олімпіадах дають підстави вважати роботу Черкаського гуманітарно-

правового ліцею як ефективну. 

 

ІІІ Ухвалили: 

 

1. Виступ директора взяти до уваги. 

2. Роботу ЧГПЛ у 2019/2020 н.р. визнати ефективною. 

 

Проголосували одноголосно «за». 

 

ІV Слухали: 

 

Галушкевич К., ученицю ІV-А курсу, члена ревізійної комісії ЧГПЛ, яка довела до відома 

присутніх протокол засідання ревізійної комісії ЧГПЛ з перевірки роботи установи у 2019/2020 н.р. 

від 07.09.2020 р. (Протокол додається) 

 

ІV Ухвалили: 

 

1. Затвердити фінансовий звіт за 2019/2020 навчальний рік, визнати роботу установи щодо 

використання бюджетних та позабюджетних коштів як ефективну та доцільну. 

 

ІV Проголосували: «за» - одноголосно. 

 

V Слухали: 

 

Соломаху Н.І.. заступника директора з ВР, яка звернула увагу присутніх, що у 2017 та 2020 

році вступили в дію нові закони «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» 

відповідно, що й спонукало до створення нового Положення про платні освітні послуги 

ЧГПЛ. Положення обговорили на Раді ліцею 04.09.2020 р. Рада ліцею погодила «Положення 

про платні освітні послуги Черкаського гуманітарно-правового ліцею ЧМР ЧО». Соломаха 

Н.І. звернуналась до конференції ліцею затвердити зазначене Положення. 

 

V Ухвалили: 

 

1. Затвердити «Положення про платні освітні послуги Черкаського гуманітарно-правового 

ліцею ЧМР ЧО». 

 

V Проголосували: «за» - одноголосно. 
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VІ Слухали: 

 

а) Гайдука В.Г., директора ліцею про визначення оплати освітніх послуг на 2020-2021 н.р.; 

б) Полтавець О.С., голову Ради ліцею, яка повідомила інформацію з Ради ліцею від 04.09.2020 

р., про те, що варто підвищити вартість освітніх послуг на 50 грн, таким чином оплата буде 500 грн. 

 

Виступили: 

1. Зеленко В.В., представник батьківських колективів І та ІІІ курсів, член ревізійної комісії, 

яка звернула увагу на доцільність надання дітям платних освітніх послуг у кількості не меншій як у 

минулому році. Тому підтримала суму 500 грн. 

2. Зоріна І.В., представник батьківського колективу 0-А курсу, яка наголосила, що вони 

навчаються в ліцеї недовго, але помітили, з яким здоволенням діти йдуть до ліцею, що доводить 

високий професіоналізм педагогів. Тому підтримує суму 500 грн. 

3. Качур І.В., представник батьків ІІ-А курсу, яка підтримала усі названі аргументи. 

Виступила за 500 грн. 

На голосування винесли дві пропозиції 

- від ліцею 450 грн.: - «за» - 1; 

   - «проти» - 73; 

   - «утримались» - 2; 

- від батьків 500 грн.: - «за» - 73; 

   - «проти» - 0; 

   - «утримались» - 2. 

 

VІ Ухвалили: 

 

1. Зважаючи на доцільність надання платних освітніх послуг, вартість за платні освітні 

послуги у 2020-2021 н.р. затвердити в розмірі 500 грн. 

 

VІ Проголосували: «за» - одноголосно. 

 

Голова засідання конференції        К.Ю.Молодик 

Секретар           Н.І. Соломаха 


