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Днес , 20.10.2017 г. на основание чл.25,ал.1, от Правилник за създаването ,устройството
и дейността на обществените съвети към детските грацини и училищата се проведе
заседание на Обществения съвет със следния
ДНЕВЕН РЕД :
1 . Приемане на отчета на бюджета на ОУ „Петко Р . Славейков " за трето тримесечие на
2018 г.
Информацията внася : счетоводителят на училището

~

Предложения за промяна на дневния ред не постъпиха.
Дневният ред бе гласуван и приет: „за"- 5, „въздържали се" — няма, „против" — няма.
На основание чл.24 от Правилника за създаването , устройството и дейността на
Обществените съвети към детските градини и училищата на заседанието присъства и
директорът на училището , П.Христоскова
На основание чл.23, ал .3 от Правилника за създаването, устройството и дейносrга на
Обществените съвети към детските градини и училищата на заседанието присъства и
счетоводителят на училището , Н.Златева
Всички присъстващи членове на обществения съвет са получили материалите за
заседанието и са запознати с тях .Материалите включват :
• Отчет на бюджета на ОУ „Петко Р .Славейков" за трето тримесечие на 2018 г.

По пъ n ка точ f: а от дневпня ред счетоводителката запозна членовете на обществения
~

съвет с отчета на бюджета за трето тримесечие .Г-жа Стамболиева изрази мнение , че
средствата се разходват целесъобразно и прозрачно . Работата с общината , като
първостепенен разпоредител с финансовите средства е непрекъсната , ползотворна .
Прилага се системата за финансово управление и контрол . Отчета на бюджета на ОУ
„Петко Р. Славейков" за трето тримесечие на 2018 г. се подложи на гласуване : 5 гласа
„за", 0 гласа „против" , 0 гласа „въздържали се".
съвет гласува и
прие следните решения :
1 .Приема отчет на бюджета на ОУ „Петко Р . Славейков " за трето тримесечие на 2018
Г.
След направените разисквания по дневния ред, Обществекия

След обсъждане на въпросите от дневния ред заседанието на Обшествения съвет бе
закрито .
Протоколчик
/М. Илязова/
ГIредседател :. .
/Б . тамбо
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СПИСЪК

на членовете на обществения съвет, на основание чл.25, ал.1 от Правилник за
създаването ,устройството и дейносrта на обществените съвети към детските rрадини и
училищата
Списъкът е неразделна част от Протокол N2 1/ 10.10.2018 г
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Име, амилия
Бойка Стамболиева
Ма ия Илязова
Галина Стоянова
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