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Протокол № 1 

 

установчої конференції (загальних зборів) комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів –  

Ліцей № 157» Оболонського району міста Києва 

 

 

Дата проведення: 27 вересня 2019 року 

 

Місце проведення: актова зала комунального закладу «Навчально-

виховного комплекс «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – Ліцей № 157» 

Оболонського району міста Києва (надалі – НВК № 157). 

 

Для участі в роботі Конференції зареєструвались 125 представників 

(делегатів): 

 

від педагогічної громади НВК № 157 – 46 представників   

від учнівської громади НВК № 157 -  18 представників  

від батьківської громади НВК № 157 - 61 представник    

 

загальна кількість представників (делегатів) на конференцію з вирішальним 

голосом - 125 осіб. 

 

1. Відкриття Конференції. 

 

1.1. Слухали директора НВК №157 Єрмак Т.М., яка привітала делегатів 

Конференції  та ознайомила учасників про мету ініціювання проведення 

конференції в такому форматі, а саме: 

створення ефективного майданчика для прямого та відвертого (без цензури 

та купюр) обміну думками між усіма основними учасниками освітнього процесу, - 

здобувачами освіти (учнями), батьками та педагогами, - щодо стану, проблемних 

питань, їх причин та шляхів вирішення, а також напрямів та шляхів 

вдосконалення та розвитку механізмів реалізації ефективного освітнього процесу 

в НВК № 157;   

формування організаційної та комунікаційної платформи для системної,  

координованої та узгодженої консолідації спільних зусиль всіх учасників 

освітнього процесу, спрямованих для забезпечення належних умов для реалізації 

(здійснення) освітнього процесу в інтересах здобувачів освіти в закладі загальної 

середньої освіти (надалі – ЗЗСО).     

 

У своєму виступі Єрмак Т.М. підкреслила, що саме такий формат 

проведення Конференції у формі загальношкільних зобів визначений відповідно 

до чинного законодавства України, зокрема тих Законів України «Про освіту» та 
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«Про загальну середню освіту», якими визначено, що загальношкільна 

Конференція є вищим органом самоврядування ЗЗСО взагалі, та, зокрема  

НВК № 157. Саме робота у форматі загальношкільної Конференції як вищого 

органу самоврядування НВК № 157 буде сприяти прийняттю узгоджених усіма 

ключовими (основними) учасниками  освітнього процесу рішень. Єрмак Т.М. 

підкреслила, що шляхом прийняття рішень Конференцією у такому форматі 

будуть забезпечені механізми ефективного залучення всіх учасників освітнього 

процесу в НВК до вирішення наявних проблемних питань організації та реалізації 

освітнього процесу в НВК № 157, перспектив та шляхів вдосконалення освітнього 

процесу. 

 

1.2. Для подальшого ведення Конференції Єрмак Т.М. запропонувала 

Конференції визначити (призначити) модератора проведення Конференції.            

Єрмак Т.М. запропонувала визначити модератором Конференції Сьомку С.М. - 

батька учня 7-Г класу НВК № 157. 

Інші пропозиції від учасників Конференції щодо кандидатури модератора 

Конференції не надходили.  

Рішення щодо призначення Сьомки С.М. модератором Конференції 

прийнято одноголосно всіма присутніми (зареєстрованими) учасниками 

Конференції шляхом консенсусу, тобто відсутності з боку учасників Конференції 

будь-яких інших пропозицій щодо кандидатури модератора Конференції та 

зауважень щодо запропонованої Єрмак Т.М. кандидатури Сьомки С.М. для 

виконання функцій модератора Конференції.    

 

2. Слухали Сьомку С.М., який ознайомив учасників Конференції з 

функціями модератора Конференції та  запропонував, з урахуванням значного 

переліку питань, які передбачається для розгляду на Конференції відповідно по 

проекту порядку денного Конференції, та, відповідно, проведення значної 

кількості голосувань за прийняття відповідних рішень, ухвалювати рішення 

явною переважною більшістю голосів учасників Конференції шляхом прямого 

відкритого голосування учасників Конференції. 

  

2.1. Для фактичної фіксації явної переважної більшості голосів було 

запропоновано в процесі голосування по питанням порядку денного Конференції 

здійснювати підрахування голосів шляхом визначення кількості голосів учасників 

Конференції, які голосують проти запропонованого рішення або утримались при 

голосуванні. Пропозиція поставлена на голосування.  

 
Результати голосування:  

проти – 3 

утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю 

голосів 
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2.2. Сьомка С.М. запропонував затвердити регламент проведення 

Конференції: 

• основні виступи – до 10-ти хвилин; 

• репліки - до 3-х хвилин; 

• завершити Конференцію до 16.00. 

 
Результати голосування:  

проти – 3 

утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю голосів 

 

2.3. Сьомка С.М. запропонував затвердити запропонований та попередньо 

розданий учасникам Конференції проект порядку денного Конференції. 

 
Результати голосування:  

проти – 3 

утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю голосів 

 

2.4. Сьомка С.М. запропонував Обрати секретарем Конференції           

Струк О.Ф. - секретаря педагогічної ради НВК № 157. 

 
Результати голосування:  

проти – 0 

утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю голосів 

 

3. Сьомка С.М. наголосив, що Конференція – це вищий орган 

самоврядування НВК № 157, діяльність якого потребує врегулювання шляхом 

затвердження Положення про Конференцію, проект якого був розроблений 

ініціативною групою та розміщений для ознайомлення на сайті НВК.  

 

3.1. Сьомка С.М. стисло ознайомив учасників Конференції із положеннями 

запропонованого проекту Положення про Конференцію та підкреслив, що це 

положення фактично складається із двох а частин:  

• визначення правил процедури та коло відання Конференції; 

• формування та діяльність робочих органів Конференції. 

 

Сьомка С.М. відповів на питання учасників Конференції щодо основних 

функцій робочих органів, створення та функціонування яких передбачено 

відповідно до запропонованого проекту Положення про Конференцію.   
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Сьомка С.М. запропонував провести голосування щодо затвердження 

Положення про Конференцію з окремими уточненнями та технічними правками 

по тексту.   

 
Результати голосування:  

проти – 1 

утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю голосів 

 

3.2. Сьомка С.М. запропонував Конференції розглянути питання щодо 

визначення персонального складу робочих органів Конференції, формування та 

діяльність яких передбачене Положенням про Конференцію, а саме:  

 

• Ради НВК; 

• Комісії з етики поведінки, дисциплінарної практики та профілактики 

булінгу;  

• Експертно-технічної комісії.  

 

Сьомка С.М. проінформував, що відповідно до Положень про Конференцію, 

яка вже затверджена, персональний склад робочих органів формується як із 

членів цих робочих органів за посадою, так і тих, хто повинні бути обрані 

додатково. При цьому, персональний склад робочих органів Конференції 

сформований таким чином, щоб зберегти пропорційність присутності (участі) всіх 

учасників освітнього процесу: здобувачів освіти (учнів), батьків та вчителів.  

Сьомка С.М. проінформував, що в процесі роботи ініціативної групи по 

підготовці цією установчої Конференції, окремі представники учасників 

освітнього процесу від вчительської, учнівської та батьківської громади 

висловили своє побажання та готовність ввійти до складу таких робочих органів. 

Сьомка С.М. підкреслив, що саме бажання та готовність ефективно працювати в 

робочих органах Конференції повинна бути основою для формування відповідних 

пропозицій учасникам Конференції щодо розгляду цього питання та визначитись 

з персональним складом (в тому числі – обранням керівників) робочих органів 

Конференції.  

 

3.3. Сьомка С.М. наголосив, що Конференція – вищий орган Громадського  

самоврядування НВК № 157 та на прохання батьків – учасників Конференції  він 

коротко пояснив основні функції Ради НВК як виконавчого органу Конференції.  

Директор НВК № 157 Єрмак Т.М. підкреслила, що рішення щодо 

організації та реалізації освітнього процесу в НВК, мають бути максимально 

узгодженими з батьками та учнями, також наголосила на тому, що школа 

потребує реальної підтримки батьків у вирішенні певних питань навчально-

виховного процесу. 

Сьомка С.М. наголосив на тому, що адміністрація НВК № 157, ініціювавши 

проведення такого заходу як загальношкільна Конференція, демонструє свою 
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конструктивну позицію та готовність на відкриту та прозору взаємодію з 

батьківською щодо організації навчально-виховного процесу.  

Окремі учасники - представники батьківської громади запропонували 

ввести до складу Ради НВК представників батьківської громади від усіх 

навчальних класів НВК.   

Сьомка С.М. зауважив, що така велика кількість членів Ради НВК не буде 

сприяти організації ефективної роботи цього робочого органу Конференції і 

оптимальним є персональний склад з пропорційним представництвом основних 

учасників освітнього процесу: учнів, вчителів та батьків.    

Сьомка С.М. запропонував висловлювати пропозиції  щодо персонального 

складу Ради НВК як одного із робочих органів Конференції.        

  

Карась І.В., заступник директора з навчально-виховної роботи НВК № 157, 

запропонувала такий персональний склад Ради НВК, з урахуванням членів Ради 

НВК за посадою, кандидатури яких відомі на момент голосування (даний 

момент):  

 

1. Єрмак Тетяна – директор НВК (Голова Ради НВК); 

2. Струк Олена – секретар Педагогічної ради НВК; 

3. Козак Тимофій – шкільний омбудсмен; 

4. Цвігун Олександр – учень 9-В класу;  

5. Літковська Ганна – учениця 9-А класу;  

6. Сьомка Сергій – представник батьківської громади НВК;  

7. Карась Ірина – заступник директора НВК № 157 з навчально-

вихованої роботи;  

8. Остапенко Вікторія – представник батьківської громади. 

 
Результати голосування:  

проти – 1 

утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю голосів 

 

3.4. Сьомка С.М. стисло проінформував учасників Конференції про 

основні функції Комісії з питань етики поведінки, дисциплінарної практики та 

профілактики булінгу як робочого органу Конференції.  

Сьомка С.М. запропонував учасникам Конференції визначитись щодо 

персонального складу Комісії з питань етики поведінки, дисциплінарної практики 

та профілактики боулінгу як одного із робочих органів Конференції.    

Карась І.В., заступник директора з навчально-виховної роботи НВК № 157,  

запропонувала такий персональний склад Комісії з питань етики поведінки, 

дисциплінарної практики та профілактики булінгу, з урахуванням членів комісії 

за посадою, кандидатури яких відомі на момент голосування (даний момент):  
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1. Репеде Тетяна -  представник батьківської громади НВК (секретар 

комісії);  

2. Ермак Тетяна – директор НВК; 

3. Струк Олена – секретар Педагогічної ради НВК; 

4. Козак Тимофій – шкільний омбудсмен; 

5. Давиденко Марія – учениця 11-Б класу;  

6. Хома Ірина – соціальний педагог НВК. 

 
Результати голосування:  

проти – 1 

утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю голосів 

 

3.5. Сьомка С.М. стисло проінформував учасників Конференції про 

основні функції Експертно-технічної комісії як робочого органу Конференції.  

Сьомка С.М. запропонував учасникам Конференції визначитись щодо 

персонального складу Комісії з питань етики поведінки, дисциплінарної практики 

та профілактики боулінгу як одного із робочих органів Конференції.   

 Карась І.В., заступник директора з навчально-виховної роботи НВК № 157,  

запропонувала такий персональний склад Експертно-технічної комісії з 

урахуванням членів комісії за посадою, кандидатури яких відомі на момент 

голосування (даний момент):  

 

1. Горошкіна Оксана – заступник директора НВК № 157 (секретар комісії); 

2. Козак Тимофій – шкільний омбудсмен; 

3. Роговий Євген – адміністратор, учитель трудового навчання НВК № 157; 

4. Потоцький Сергій – представник батьківської громади НВК. 

 
Результати голосування:  

проти – 1 

утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю голосів 

 

У процесі подальшого обговорення питання щодо персонального складу 

Експертно-технічної комісії учасниками Конференції було надано пропозиції 

щодо  збільшення чисельного складу на чотири особи (до 9 осіб) та введення до 

складу комісії додатково чотирьох осіб, які або висловили своє бажання 

працювати в цій комісії під час проведення Конференції, або кандидатури яких 

рекомендовані до обрання до складу цієї комісії адміністрацією НВК, а саме: 

 

1. Мотричук Володимир – учень 10-Б класу; 

2. Дорошенко Олег – представник батьківської громади; 

3. Пономарьов Олександр – лаборант НВК № 157; 

4. Гусарова Марина – представник батьківської громади. 
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Результати голосування:  

проти – 1 

утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю голосів 

        

  

5. Слухали Карась І.В., заступника директора НВК № 157, яка 

проінформувала учасників Конференції про мету розробки та основі положення 

Конвенції про співпрацю. Доповідач зазначила, що Конвенція спрямована на 

систематизацію та упорядкування взаємодії всіх учасників освітнього та 

навчально-виховного процесу: батьків, вчителів та учнів  на основі положень 

чинного законодавства України, які визначають права та обв’язки  учасників 

освітнього процесу.  

 

Висловились: Сьомка С.М., який зазначив, що, на його думку, Конвенція 

про співпрацю важлива для дітей з точки зору їх розуміння та усвідомлення своєї 

ключової ролі як центру прикладення зусиль всіх учасників освітнього процесу, 

усвідомлення учнями своєї ролі в навчально-виховному процесі, формування 

розуміння своїх прав та обов’язків як повноцінних учасників освітнього процесу. 

Сьомка С.М. запропонував Конференції схвалити Конвенцію про співпрацю та 

доручити адміністрації НВК № 157 ввести її в дію.  

 
Результати голосування:  

проти – 1 

утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю голосів 

 

6. Слухали Єрмак Т.М., директора НВК № 157, яка звітувала про 

результати своєї роботи за період липень-вересень 2019 року. Єрмак Т.М. 

звернула увагу на те, що в липні – вересні 2019 року одним із основних напрямків 

роботи було забезпечення підготовки до початку навчального року та 

забезпечення матеріально-технічної бази для реалізації освітнього процесу в НВК. 

Вона наголосила, що в умовах обмеження бюджетного фінансування, раціональне 

ставлення до розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази НВК має 

бути основою для розподілу коштів, що надходять із різних джерел, в тому числі 

– недержавних.  

Єрмак Т.М. підкреслила, що при підготовці до 2019-2020 року всі ремонті 

роботи, по можливості,  проводились із здійсненням контролю з боку батьківської 

громади, та подякувала батьківській громаді за активну участь та допомогу у 

вирішенні окремих питань забезпечення матеріально-технічної бази освітнього 

процесу в НВК.  

 

Єрмак Т.М. проінформувала учасників Конференції про: 
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• обсяг ремонтних та будівельних робіт, що були проведені в період 

липня – серпня 2019 рок та надала стислу інформацію щодо  джерел 

фінансування, в тому числі - бюджетного фінансування; 

• встановлення турнікетів та підкреслила, що це є не тільки питання 

безпеки, а й питання самоорганізації учнів;  

• наявні проблеми з вентиляцією та окремими господарськими 

приміщеннями; 

• необхідність обладнання в НВК лабораторій для   інтегрованого 

вивчення хімії-фізики-географії-біології;  

• про нагальні потреби НВК щодо вдосконалення технічних умов для 

організації належного рівня освітнього процесу в НВК; 

• перспективи (перспективний план) розвитку матеріально-технічної 

бази НВК; 

• наявніі проблемні питання організації громадського харчування для 

учнів НВК та заходи, що вживаються адміністрацією НВК з метою покращення 

якості харчування учнів НВК, втому числі – плани щодо організації роботи 

шкільного кафе.    

 

Єрмак Т.М. зупинилась на пропозиції окремих представників батьківської 

громади щодо доцільності зміни часу початку навчальних занять в НВК і 

перенесення їх початку з 8.00 на 8.30. Єрмак Т.М. проінформувала учасників 

Конференції, що з метою прийняття узгодженого рішення з цього питання було 

проведено опитування батьків учнів НВК, за результатами якого більше 79 

відсотків опитаних висловились за збереження встановленого на даний час часу 

початку занять у НВК  № 157, тобто 8.00.  

 

На прохання та питання окремих батьків Єрмак Т.М. зупинилась більш 

детально на проблемі забезпечення дітей харчуванням та відповіла на відповідні 

питання учасників Конференції. Зокрема, Єрмак Т.М. проінформувала учасників 

Конференції, що на даний момент надання послуг громадського харчування ЗЗСО 

Оболонського району взагалі, та учням НВК № 157 зокрема, здійснюється 

централізовано одним підприємством, яке визначило РУО Оболонського району 

міста Києва.   

 

Висловились: Сьомка С.М., який запропонував Конференції: 

• прийняти до відома звіт Єрмак Т.М; 

• схвалити запропоновані Єрмак Т.М. ініціативи та презентований нею 

перспективний план розвитку матеріально-технічної бази НВК № 157;  

• порушити питання організації громадського харчування учнів            

НВК № 157 на  засіданнях Ради НВК та Експертно-технічної комісії для розробки 

в місячний термін узгоджених пропозицій.   

 
Результати голосування:  

проти – 1 
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утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю 

голосів 

 

7. Слухали  Сьомку С.М. про пропозиції щодо організації батьківського 

самоврядування в НВК № 157, створення та функціонування якого передбачено 

чинним законодавством України у сфері освіти.  

 

7.1. У цьому контексті Сьомка С.М.  запропонував Конференції: 

• розглянути та затвердити розроблене ініціативною групою з 

підготовки установчої Конференції Положення про батьківське самоврядування в 

НВК; 

• створити орган батьківського самоврядування в НВК № 157 у вигляді 

Батьківської ради НВК; 

• затвердити чисельний та персональний склад Батьківської ради НВК; 

• обрати Глову І.Г. Головою Батьківської ради НВК. 

 

7.2. Сьомка С.М., з урахуванням того, що на Конференції присутні 

представники батьківських громад більшості навчальних  класів НВК, 

запропонував учасникам Конференції ухвалити рішення щодо визначення 

чисельного та персонального складу Батьківської ради НВК у складі 9 осіб, а 

саме:  

 

1. Голова Ігор; 

2. Репеде Тетяна; 

3. Остапенко Вікторія; 

4. Дорошенко Олег; 

5. Южда Сергій; 

6. Барильська Діана;  

7. Коцеба Тетяна; 

8. Вакулішина Варвара; 

9. Літковська Тетяна. 

 

Перед проведенням голосування, Сьомка С.М. запропонував Глові І.Г., як 

кандидату для призначення на посаду Голови Батьківської Ради НВК, 

представитись учасникам Конференції та відповіти на їх можливі запитання. У 

своєму виступі Глова І.Г., зупинився, зокрема, на питанні булінгу як однієї із 

проблем, що потребує постійної уваги та профілактики проявів такого явища. 

Глова І.Г. підкреслив, що сучасна школа - це як портал у майбутнє, оскільки діти 

– це наше майбутнє, а також  наголосив на важливості підтримання позитивних та 

конструктивних ініціатив.  

 
Результати голосування:  

проти – 0 
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утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю голосів 

 

 

8. Слухали Мішок Т.В, заступника директора з навчально - виховної роботи 

НВК №157, яка зупинилась на питанні організації позашкільної роботи, роботи 

гуртків та спортивних секцій. Мішок Т.М. звернулась до батьків з проханням 

долучатись до цієї роботи та вносити свої пропозиції. 

 

Висловились: 

Репеде M.C., яка зазначила, що батьки мають розуміти, що в дитини має 

бути час на спілкування з батьками. Репеде Т.С. підкреслила, що не можна 

втрачати цілісність спілкування з дітьми, та що батьки не повинні перекладати 

спілкування з дітьми на роботу учителів. Вона підкреслила, що гуртки та секції в 

позашкільний час – це чудово, але вони не замінять спілкування з батьками.  

Репеде Т.С. стисло висловила своє бачення щодо роботи КНЕПДП та ПБ, 

мету її роботи.   

 

Дорошенко О.Б., представник батьківської громади, наголосив, що в 

підлітковому віці діти не завжди знають, ким хочуть бути з точки зору майбутньої 

освіти та професії.  На його думку, варто, починаючи з 8 класу,  організувати 

відвідування учнями НВК  ВНЗ, де вони мали б змогу ознайомитися з процесом 

навчання. На його думку, це надасть змогу учням зрозуміти, ким би вони хотіли 

бути в контексті професії та відповідної освіти, щоб надалі уникнути помилок з 

точки зору профорієнтації та вибору майбутньої професії.  

 

Лапшина Л.М., заступник директора НВК, запропонувала запровадити 

практику відвідування учнями підприємств. В тому числі – виробничих.  

 

Козак Тимофій, омбудсмен НВК №157, запропонував організувати 

систематичні зустрічі з батьками – представниками різних професій. Це дасть 

можливість усім охочим дітям ознайомитись з можливими варіантами вибору 

професії.  

 

Сьомка С.М. запропонував Конференції прийняти таке рішення: 

 

• інформацію Мішок Т.В. та Репеде Т.С. прийняти до відома;  

• визначити доцільним започаткування системи профорієнтації в НВК 

та реалізації відповідного пілотного проекту; 

• доручити Раді НВК у взаємодії з Батьківською радою НВК і 

Педагогічної радою НВК розглянути питання започаткування системи 

профорієнтації в НВК та реалізації відповідного пілотного проекту.  
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Результати голосування:  

проти – 0 

утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю голосів 

 

8. Слухали учнів 9-х класів НВК Клименко М. та Ракову О. 

Учні презентували узагальнені пропозиції учнів 9-х класів НВК, зокрема: 

• необхідності удосконалення системи громадського харчування учнів 

НВК, зокрема запропонували ввести вегетаріанське меню;  

• розгляду питання започаткування періодичного проведення шкільних 

дискотек; 

• розгляду питання організації роботи шкільного радіо; 

• проведення змагання з бадмінтону серед учнів старших класів. 

 

Сьомка С.М. запропонував Конференції прийняти рішення щодо: 

• питання щодо вдосконалення системи громадського харчування учнів 

НВК, зокрема пропозицію ввести вегетаріанське меню розглянути на засіданнях 

Ради НВК та Експертно-технічної комісії;  

• питання започаткування періодичного проведення шкільних дискотек 

розглянути на засіданні Ради НВК; 

• питання організації роботи шкільного радіо розглянути на засіданнях 

Ради НВК та Експертно-технічної комісії; 

• питання проведення змагання з бадмінтону серед учнів старших 

класів розглянути на засіданнях Ради НВК та Педагогічної ради НВК. 

 
Результати голосування:  

проти – 0 

утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю голосів 

 

9. Слухали представника батьківської громади НВК Остапенко В., яка 

запропонувала учасникам Конференції реалізацію пілотного проекту щодо 

впорядкування та озеленення території НВК силами учнів НВК.    

 

У своєму виступі Остапенко В. 

• підкреслила, що шкільне подвір’я – це і здоров’я й елемент загальної 

екосистеми; 

• наголосила, що така діяльність виховує у дітей почуття прекрасного; 

• розповіла про проекти з удосконалення ландшафтного дизайну 

подвір’я школи; 

• ознайомила з метою та задачами відповідно проекту, який має надати 

можливість його реалізації безпосередньо дітям; 
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• виявити творчий підхід та сформувати власні пропозиціями для 

вдосконалення ландшафту;  

• необхідність встановлення столів для тенісу, шахів, шашок тощо. 

• підкреслила, що головна мета – розробка дітьми проекту «з нуля» - до 

втілення в життя; 

• запропонувала організувати ярмарок для збору коштів для реалізації 

проекту. 

  

Висловились: 

1. Представниця батьківської громади, яка порушила питання безпеки 

дітей на подвір’ї школи, знаходження на подвір’ї школи сторонніх осіб, у тому 

числі – асоціальних елементів.   

2. Єрмак Т.М., директора НВК, яка проінформувала, що питання безпеки 

дітей під час їх перебування на подвір’ї школи є дуже важливим. Єрмак Т.М. 

наголосила, що нагальним є питання встановлення огорожі по периметру 

шкільного подвір’я. Крім того, Єрмак Т.М. звернула увагу присутніх на  проблеми 

несанкціонованого перебування на подвір’ї школи сторонніх людей, об’єктивну 

фінансову та кадрову обмеженість наявних ресурсів адміністрації НВК щодо 

контролю  за дотриманням режиму перебування на подвір’ї школи, а також 

постійну практику залучення органів національної поліції для припинення фактів 

знаходження сторонніх осіб на подвір’ї школи.      

 

Сьомка С.М. запропонував Конференції прийняти таке рішення:  

• підтримати проект упорядкування подвір’я школи та реалізації 

відповідного пілотного проекту; 

• доручити Раді НВК та ЕТК розглянути питання реалізації пілотного 

проекту впорядкування подвір’я школи; 

• доручити Раді НВК та ЕТК розглянути питання щодо встановлення 

сучасної огорожі по периметру території НВК та систем контролю за 

перебуванням сторонніх осіб на території НВК.   

 
Результати голосування:  

проти – 0 

утримався - 0  

рішення прийнято явною більшістю голосів 

 

10. Слухали Єрмак Т.М., яка підбила підсумки конференції та подякувала 

всім за плідну співпрацю. 
 

Секретар Конференції  

 

 Олена Струк 

Модератор Конференції 

 

 Сергій Сьомка 

Директор НВК № 157   Тетяна Єрмак 
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