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                                                  Протокол № 4 

 

                                                 Загальних Зборів  

Громадської організації  «Рідна школа №8 м.Лисичанськ» 

 

м. Лисичанськ, вул. Шкільна, б 5.                        18 вересня 2019 р. 

      

 

Присутні  116 осіб: (реєстр осіб, які брали участь в загальних  зборах 

додається). 

Адміністрація школи – Никифоренко Г.М. 

Голова ГО «Рідна школа №8 м.Лисичанськ» - Гребенюк Н.А. 

 

Порядок денний: 

 

1. Обрання секретаря загальних сборів. 

2. Звіт голови ГО «Рідна школа № 8 місто Лисичанськ». 

3. Переобрання керівного складу ГО «Рідна кола №8 м.Лисичанськ». 

4. Визначення розміру благодійного внеску . 

5. Зазначити пільгові  категорії членів ГО «Рідна школа № 8 

м.Лисичанськ». 

6. Оплати праці голови ГО «Рідна школа №8 м.Лисичанськ». 

7. Обрання відповідного підприємства для здійснення охорони КЗ 

Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8. 

 

Слухали: 

По першому питанню Гребенюк Н.А., яка запропонувала обрати 

секретарем  Ради ГО «Рідна школа №8 м. Лисичанськ» Марченко С.М. 

 

Ухвалили: 

Обрати секретарем Ради ГО «Рідна школа №8 м. Лисичанськ» Марченко           

С.М. 

Голосували: 

За — «сто сто шістнадцять», проти — немає, утримались — немає. 

 

Вирішили: 

Обрати секретарем ГО «Рідна школа № 8 м.Лисичанськ» Марченко С.М. 

 

       По другому питанню Гребенюк Н.А., яка відзвітувала про фінансову 

діяльність ГО « Рідна школа № 8 м.Лисичанськ». 

 

Ухвалили: 

Прийняти звіт голови ГО « Рідна школа №8 м.Лисичанськ». 
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Голосували: 

За – «сто шістнадцять»,  проти – немає, утримались – немає. 

 

Вирішили:  

 

Прийняти звіт голови ГО « Рідна школа № 8 м.Лисичанськ». 

 

По третьому питанню заслухали Гребенюк Н.А., яка запропонувала 

переобрати керівний склад ГО « Рідна школа № 8 м.Лисичанськ». 

 

Ухвалили: 

 виключити із складу ради ГО «Рідна школа № 8 м.Лисичанськ» 

представників 11-х класів 2018-2019 року, як таких які вибули. Та включити 

представників 1-х класів 2019-2020 року. 

 

Голосували: 

 

За –«сто шістнадцять», проти-немає, утримались – немає. 

 

Вирішили: 

 

виключити із складу ради ГО «Рідна школа № 8 м.Лисичанськ» 

представників 11-х класів 2018-2019 року, як таких які вибули. Та включити 

представників 1-х класів 2019-2020 року. 

 

По четвертому питанню заслухали Радченко Є.Є., яка запропонувала 

вносити благодійні внески в розмірі 50,00 (п’ятдесят гривень). 

 

Ухвалили: 

 

 вносити благодійні внески в розмірі 50,00 (п’ятдесят гривень). 

 

 

    Голосували: 
        За – «сто п’ять», проти – «одинадцять», утримались – немає. 

         Вирішили: 

        Вносити добровільні членські внески в розмірі від 50,00 грн. ( п’ятдесят 

гривень). 

         По п’ятому питанню заслухали Гребенюк Н.А., яка запропонувала 

визначити пільгову категорію членів ГО «Рідна школа №8 м.Лисичанськ», 
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яких буде звільнено від сплати добровільних внесків, а саме дітей-сиріт ( під 

опікою ), дітей-інвалідів багатодітних сімей та малозабезпечених сімей.  

        Ухвалили: 

    визначити пільгову категорію членів ГО «Рідна школа №8 м.Лисичанськ», 

яких буде звільнено від сплати добровільних внесків, а саме дітей-сиріт ( під 

опікою ), дітей-інвалідів, багатодітних сімей та малозабезпечених сімей. 

         Голосували:  

За –« сто шістнадцять», проти –немає, утримались – немає. 

         Вирішили: 

     визначити пільгову категорію членів ГО «Рідна школа №8 м.Лисичанськ», 

яких буде звільнено від сплати добровільних внесків, а саме дітей-сиріт ( під 

опікою ), дітей-інвалідів, багатодітних сімей та малозабезпечених сімей. 

        По шостому питанню виступила Гуральник Н.Ю., яка запропонувала 

сплачувати голові ГО «Рідна школа № 8 м.Лисичанськ» мінімальну заробітну 

плату. 

        Ухвалили: 

     сплачувати голові ГО «Рідна школа № 8 м.Лисичанськ» мінімальну 

заробітну плату. 

         Голосували: 

 За « сто шість», проти –дев’ять, утримались-один.  

         Вирішили: 

     сплачувати голові ГО «Рідна школа № 8 м.Лисичанськ» мінімальну 

заробітну плату. 

По сьомому питанню виступила Гребенюк Н.А., яка запропонувала для 

забезпечення пропускного режиму в приміщенні школи обрати ТОВ «Бізнес-

Безпека».   

Ухвалили: 

Для забезпечення пропускного режиму в приміщенні школи обрати ТОВ 

«Бізнес-Безпека». 

Голосували: 

За — «сто», проти — п’ятнадцять, утримались — один. 
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Вирішили: 

Для забезпечення пропускного режиму в приміщенні школи обрати ТОВ 

«Бізнес-Безпека». 

. 

 

Голова зборів _________________ Гребенюк Н.А. 

 (підпис) (прізвище та ініціали) 

   

   

Секретар зборів ________________ Марченко С.М. 

 (підпис) (прізвище та ініціали) 
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