
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

Зачепилівка 

30.05.2018                                      №  186 

 

Про внесення змін до 

 наказу від 25.05.2018  №  170 

 

     Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Указу 

Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо 

підвищення якості освіти в Україні», Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 533), постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи 

щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти» (зі змінами),  наказів Міністерства освіти і науки України від 

10.01.2017 №25 «Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього 

незалежного оцінювання  результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної освіти» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти 

та науки України від 15.11.2017 № 1487 «Про затвердження Змін до Порядку 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання  результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної освіти», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 06.12.2017 за №1474/31342, від 31.07.2017 № 1103 «Деякі 

питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2017 за №1014/30882, 

із змінами, від 19.09.2017 № 1287 «Про затвердження Календарного плану 



підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

Плану спільних дій Харківського регіонального центру оцінювання якості 

освіти та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 25.09.2017, розпорядження Харківської обласної державної 

адміністрації від 10.04.2018 № 276 «Про забезпечення проведення в 

Харківській області зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році», 

додатку № 6 районної програми «Шкільний автобус» на 2018-2020 роки, з 

метою організованого проходження учнями старшої школи 01 червня   2018 

року державної підсумкової атестації з  англійської мови  за курс повної 

загальної середньої освіти   у формі зовнішнього незалежного оцінювання та 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти  

 

НАКАЗУЮ: 

1.Вилучити із наказу від 25.05.2018 №170 «Про направлення учнів 

11-х класів до  м. Харків для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання з англійської мови»  п.1,п.1.2,п.1.3,,п.1.7, 

2.Пункт 1,  п.п.1.2,1.3,1.4,1.7  викласти в такій редакції:  

п.1. Директору    Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів   ( Загребельній Ю.М.):        

п.п.1.2.Забезпечити явку до Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів випускників 

старшої школи  Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів для здійснення 

організованого виїзду до пункту проведення ЗНО.  

                                                                                                 01.06.2018 до 05.50 

П.1.3. Здійснити виїзд від Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів до місця 

розташування пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 

англійської мови м. Харків, проспект Московський, 246 (Харківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 72 Харківської міської ради 

Харківської області). 

                                                                                                01.06.2018 о 06.00 

1.7. Директору Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гусар Н.М.: 



1.7.1. Забезпечити підвіз до місця розташування пункту проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та в зворотному напрямку шкільним 

автобусом за маршрутом: Руновщина-Зачепилівка –Зіньківщина - Харків; 

Харків-Зіньківщина-Зачепилівка-Руновщина: 

 1.7.2.водій Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Капуста В'ячеслав 

Євгенійович, (ГАЗЕЛЬ-13 місць. Учні Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів: 4 

учні + 1 вчитель. Всього – 5 осіб).; 

1.7.3.Забезпечити  під'їзд водія    Капусти В.Є. до відділу освіти, молоді та 

спорту Зачепилівської райдержадміністрації  01.05.2018 на 5.30:  

- о 5.30 забирає медичного працівника та працівника поліції, які 

супроводжують учасників ЗНО»;  

- прибути на місце виїзду учасників ЗНО з англійської мови в Зіньківщинську 

ЗОШ І-ІІІ ступенів на 5.50; 

- виїзд від Зіньківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів о 6.00. 

2.  Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді 

та спорту  Литвин В.В. здійснити заходи щодо забезпечення паливно-

мастильними матеріалами та виплати відряджувальних. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                            О.О.Петренко 

 

 
 


