
ПРОЄКТ

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від __  грудня  2021 року                                       № _____

Про підготовку до проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання 
результатів навчання, здобутих на
основі повної загальної середньої 
освіти, у 2022 році

Відповідно до статті  32 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні",  Порядку  проведення  зовнішнього  незалежного  оцінювання  та
моніторингу  якості  освіти,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  25  серпня  2004  року  №  1095  (у  редакції  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  8  липня  2015  року  №  533)  (зі  змінами),   Порядку
проведення  зовнішнього  незалежного  оцінювання  результатів  навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  10  січня  2017  року  №25,
зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  27  січня  2017  року  за
№118/29986 (зі змінами),  наказів Міністерства освіти і  науки України від 05
травня  2021  №498  "Деякі  питання  проведення  у  2022  році  зовнішнього
незалежного  оцінювання  результатів  навчання,  здобутих  на  основі  повної
загальної середньої освіти", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24
травня 2021 року за №682/36304  та  від 02 листопада 2021 року №1166 "Про
організацію та проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання
результатів навчання,  здобутих на основі  повної загальної  середньої  освіти",
розпорядження  голови  Тернопільської  обласної  державної  адміністрації   від
19.11.2021  №700/01.02-01  "Про  підготовку  до  проведення  зовнішнього
незалежного  оцінювання  результатів  навчання,  здобутих  на  основі  повної
загальної середньої освіти, у 2022 році", розглянувши листа управління освіти,
молоді  та  спорту Збаразької  міської  ради   від  29 листопада   2021  року   №
1215/01-06,     та  з  метою  якісної  підготовки  до  проведення  зовнішнього
незалежного  оцінювання  результатів  навчання,  здобутих  на  основі  повної
загальної середньої освіти,  виконавчий комітет  

                          ВИРІШИВ:



     1. Затвердити Заходи щодо проведення у 2022 році зовнішнього незалежного
оцінювання  результатів  навчання,  здобутих  на  основі  повної  загальної
середньої освіти (далі - Заходи), що додаються.

2. Управлінню  освіти,  молоді  та  спорту  Збаразької  міської  ради
(Володимир  ФЛІНТА)  та  за  участю  керівників  закладів  загальної  середньої
освіти Збаразької міської ради: 
     1)  забезпечити   виконання   Заходів  щодо  проведення  у  2022  році
зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі
повної загальної середньої освіти.

2) здійснювати  координацію роботи  з управлінням  освіти і науки
Тернопільської  обласної  державної  адміністрації  та  Івано-Франківським
регіональним  центром оцінювання якості освіти  на усіх етапах підготовки та
проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

3. Відділу охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради
(Ганна  ХОДИНЧАК)  відповідно  до  визначених  термінів  проведення
зовнішнього  незалежного  оцінювання   організувати  чергування  медичних
працівників у пунктах тестування.

4. Рекомендувати відділу поліції № 4 (Збараж) Тернопільського районного
управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській
області  (Володимир  ГЕРАСИМІВ)  забезпечити  виконання  на  всіх  етапах
зовнішнього  незалежного  оцінювання  вимог  щодо  доставки  і  зберігання
тестових завдань, попередження зловживань та порушень порядку проведення
тестування.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Збаразької міської
ради Анатолія КАЧКУ. 

Збаразький міський голова                      Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ

        Анатолій  Качка  

        Володимир  Флінта

        Олександр  Присяжнюк                



                                                 Додаток 
                                                 до рішення виконавчого комітету           
                                                 Збаразької   міської ради                                              
                                                 від  __________ 2021р. №______

ЗАХОДИ
щодо проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

№з/
п

Назва заходу Термін
виконання

Відповідальні 

1) створити  належні  умови
для  проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання  результатів
навчання,  здобутих  на
основі  повної  загальної
середньої освіти

травень –
липень

2022 року

управління 
освіти, молоді
та спорту, 
керівники 
закладів 
освіти, у яких 
буде створено
пункти 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 

2) організувати  проведення
роз'яснювальної  роботи
серед  громадськості,
учнів  (слухачів,
студентів)  закладів
освіти,  які  у  2022  році
завершують  здобуття
повної  загальної
середньої  освіти,  і  через
засоби масової інформації
ознайомлювати  їх  з
порядком  проведення
зовнішнього незалежного
оцінювання  та
особливостями вступу до
закладів  вищої  освіти  у
2022 році

грудень
2021року -

липень 2022
року

управління
освіти,  молоді
та  спорту,
керівники
закладів
освіти

3) внести  в  установленому
порядку  пропозиції щодо
формування   мережі
пунктів  проведення

до 25 березня 
2022 року

управління 
освіти, молоді
та спорту 



зовнішнього незалежного
оцінювання і забезпечити
згідно  з  вимогами  всі
необхідні  умови  для  їх
роботи

4) вжити  заходів  щодо
забезпечення  пунктів
проведення  зовнішнього
незалежного  оцінювання
з  іноземних  мов
пристроями  для
програвання
аудіокомпакт-
дисків  зі  звуковим
записом,  що  обладнані
вмонтованою  або
зовнішньою  акустичною
системою  (із  розрахунку
один  засіб  на  аудиторію
тестування)

червень 
2022 року 

управління 
освіти, молоді
та спорту 

5) провести  добір  та
підготовку  осіб,  що
залучатимуться  до
роботи  в  пунктах
реєстрації,   та  осіб,
відповідальних  за
формування  комплектів
реєстраційних
документів  учнів,  які
проходитимуть державну
підсумкову  атестацію  у
формі  зовнішнього
незалежного оцінювання 

до 21.01.2022
року (добір)

до 28.01.2022
року

(підготовка) 

управління
освіти,  молоді
та  спорту,
керівники
закладів
освіти

6) забезпечити  дотримання
нормативно-правових
вимог  та  координацію
роботи  під  час
проведення  реєстрації
випускників  закладів
загальної  середньої
освіти,   які  у  2022  році
завершують  здобуття
повної  загальної
середньої освіти

01.02.2022
року - 

09.03.2022 
року 

управління 
освіти, молоді
та спорту, 
керівники 
закладів 
освіти



7) забезпечити  формування
та відправлення до Івано-
Франківського
регіонального  центру
оцінювання  якості  освіти
комплектів
реєстраційних
документів  учнів,   які
проходитимуть державну
підсумкову  атестацію  у
формі  зовнішнього
незалежного оцінювання,
унесення  за  допомогою
учасників  зовнішнього
незалежного  оцінювання
змін  до  реєстраційних
даних

01.02.2022 
року 
09.03.2022 
року

управління 
освіти, молоді
та спорту, 
керівники 
закладів 
освіти

8) забезпечити  створення
умов для роботи пунктів
проведення  зовнішнього
незалежного оцінювання,
надання  пропозицій
щодо  залучення
педагогічних,  наукових,
науково-педагогічних
працівників  та  інших
фахівців  для  роботи  в
цих  пунктах  згідно  із
замовленнями,  що
формує  регіональний
центр  оцінювання  якості
освіти,  проведення
навчання залучених осіб

 травень 2022
року

 

управління
освіти,  молоді
та  спорту,
керівники
закладів
освіти

9) надання  пропозиції щодо
реєстрації екзаменаторів,
які здійснюватимуть 
перевірку завдань 
відкритої форми з 
розгорнутою відповіддю 
в сертифікаційних 
роботах з української 
мови, української мови та
літератури, іноземних 
мов, математики, 

до 20 травня
2022 року 

управління 
освіти, молоді
та спорту, 
керівники 
закладів 
освіти



математики (завдання 
рівня стандарту) 

10) створити  умови
громадським
спостерігачам  для
здійснення  громадського
контролю  за  ходом
проведення  зовнішнього
незалежного  оцінювання
та  широкого  й
об'єктивного
інформування  населення
про його перебіг

травень –
липень

2022 року

управління 
освіти, молоді
та спорту, 
керівники 
закладів 
освіти, у яких 
буде створено
пункти 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 

Начальник управління                                Володимир ФЛІНТА 

       Тетяна Панасюк 
       Леся Ющишин 
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