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від  23  червня  2020 р.    м. Баштанка    №    95- р  

 

Про підготовку до проведення у 
2020 році зовнішнього 
незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на 
основі повної загальної середньої 
освіти 

 

 

Відповідно до п. 20 ч.2 ст.42, ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування» в Україні, на виконання Указів Президента України від 04 

липня 2005 року №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20 березня 2008 року 
№244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», 
від 25 вересня 2008 року №857/2008 «Про забезпечення подальшого розвитку 
вищої освіти в Україні», від 30 вересня 2010 року №926/2010 «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанов Кабінету 
Міністрів Україні від 15 квітня 2015 року №222 «Про затвердження Порядку 
залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших 
фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання», від 25 серпня 
2004 року №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингу якості освіти», постанови Головного державного 
санітарного лікаря України від 21 травня 2020 №24 «Про затвердження 
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при 
проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та 
єдиного фахового вступного випробування у період карантину в зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»,  наказу Міністерства освіти 
і науки України від 11 травня 2019 року №635 «Деякі питання проведення в 
2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих 
на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 05 червня 2019 року за №578/33549,  розпорядження голови 
Миколаївської облдержадміністрації від 18 червня 2020 року №237-р «Про 

підготовку до проведення у 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання 



результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» та 
з метою підготовки до організованого проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання в 2020 році з о б о в ’ я з у ю: 

 

1. Доручити відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Баштанської міської ради (Ганна Зеркаліна) створити належні умови 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання зокрема: 

1) підготувати до роботи пункти тестування на базі Баштанського 

опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №1 та 
Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №2; 

2) оплатити відрядження педагогічним працівникам, які направляються 
на навчання для роботи на пунктах тестування та перевірки тестових завдань; 
3) організувати підвезення випускників закладів загальної середньої 
освіти ІІІ ступеня 2020 року до пунктів тестування та у зворотному 
напрямку; 
4) забезпечити чергування медичних працівників у пунктах проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання в дні його проведення.  
5) методичному  кабінету (Тетяна Гриненко) організувати 
роз’яснювальну роботу серед громадян щодо порядку проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році; 
6) організувати проведення інструктажів для педагогічних працівників, 
які будуть здійснювати процедуру зовнішнього незалежного оцінювання на 
пунктах тестування та перевірку відкритої частини тестових завдань, 

додержання протиепідемічних заходів; 

7) організувати роботу щодо створення умов для здійснення 
громадськими спостерігачами контролю під час проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

 

 2.Рекомендувати Баштанському відділу поліції Головного управління 
Національної поліції  в Миколаївській області (Кирило Барашковський) 

забезпечити охорону публічного порядку в місцях проведення тестування. 

 

 3.Рекомендувати КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського 
району» Баштанської районної ради (Алла Барсегян), КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради 

(Оксана Шпарук) забезпечити надання невідкладної медичної допомоги 
учасникам зовнішнього незалежного оцінювання та у разі необхідності їх 
госпіталізацію. 
 

 4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови Володимира Драгуновського. 

 

 

Секретар міської ради                                      Людмила ЛУЦЕНКО 


