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позачергового засiдання регiональноТ KoMiciT з питань техногенно-екоЛогiчнОТ

безпеки та надзвичайних ситуачiй ЗапорiзькоТ областi
(в режимi онлайн-засiдання)
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Головуючий: голова ЗапорiзькоТ обласноi державноТ aдMiHicTparrii, голоВа

регiональноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних
ситуацiй Запорiзькоi областi Олексанлр СТАРУХ.

Секретар: Микола ПУСЬ.
Присутнi: члени регiональноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi

безпеки та надзвичайних ситуацiй ЗапорiзькоТ областi (далi регiональна
комiсiя ТЕБ та НС), запрошенi.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ЩЕННОГО:

1. Про епiдемiчний стан на територii Запорiзькот областi.
lоповidач: засmупнuк 2енеральноzо |uрекmора - завidувач вiddiлу

dослidасення бiолоziчнuх факmорiв,Щержавноl'усmановu кЗапорiзькuй обласнuЙ
лабораmорнuй I-{енmр МОЗ YKpaiHu> Олексанdр МАШДК.

2. Про виконання заходiв щодо запобiгання поширенню гостроТ

респiраторноi хвороби COVID-I 9, спричиненоi KopoнaBipycoM SARS-CoV-2.
,Щоповidач: засmупнuк zенеральноzо duрекmора - завidувач вiddiлу

dослidження бiолоziчнtlх факmорiв,Щерэюавноi'усmановтl кЗапорiзькuй обласнuй
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpai|Hu> Олексанdр МАIЦДК.

3. Про забезпечення готовностi до реагуванllя на можливi надзвичайнi
ситуа цiТ в умовах ускл аднен ня восн но-полiти ч ttoi обста новки.

flоповidач: в,о. duрекmора !епарmаJиенmу з пumань ъluвiльноzо зсlхuсmу
н а с ел е н н я З апор i з bKoi о бл d ерuс а dM i н i с mр ацii' Д н d р i й Б УЛ А В I Н О В.
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4. Про заходи щодо створеtlня безпечних умов для УчасниКiв
зовнiшнього незалежного оцiнювання/вступних випробувань в умовах,
здiйснення протиепiдемiчних заходiв з протидiТ поширенню на теритОРii
УкраТни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

,Щоповidач: в.о. duрекmора ,ЩепарmаJйенmу освimu i HayKu ЗапорiЗькОi'

о бл d ер эrcаdм iHt сmр ацii' В i кmор 3ДХА Р Ч У К.

З питання ПЕРШОГО порядкч денного:
оПро епiдемiчний стан на територii Запорiзькоi областi>>

ДОПОВIДАВ: засmупнйк zенерально2о duрекmора - завidувач вiddiлу
dослidження бiолоziчнtм факmорiв !ержавноi'усmановu кЗапорiзькuЙ обласнuЙ

лабораmорнuй l_|eHmp МОЗ YKpaiHu> Олексанdр МАIЦДК.

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформаuiю доповiдача.

хвороби covlD_19,

ДОПОВIДДВ: засmупнuк eeHepculbHozo

dослidження бiолоziчнuх факmорiв rЩерасавноi'усmановu <ЗапорiзькuЙ обласнuЙ
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpaiHu> Олексанdр МДIЦДК.

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

2. Структурним

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

Зп Го по
пПро виконання заходiв щодо запобiгання поширенню гостроi

респiраторноТ
SARS-CoV-2>>

спричинеtlоI KopoнaBipycoM

duрекmора - завidувач Biddi"пy

пlдроздlлам облдержадм i н icTpa uiT,

райлержадмilliстрацiям, виконавчим оргаtIам мiських, селишних,
сiльських рад, територiальним органам MiHicTepcTB, iнших центральних
органiв виконавчоi влади, суб'сктам господарювання, незаJIежно вiл форми
власностi, в межах компетенцiТ забезпечити безумовне виконання вимог,
визначених законами УкраТни та iншими нормативно-правовими актами,
протокольними рiшеннями регiональноТ KoMiciT з питань ТЕБ та НС, якi

регламентують виконання заходiв щодо запобiгання поширенню COVID-I9,
зокрема, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09.12.2020 J\Ъ |2Зб пПро
встановлення карантину та запровадження обмежувuLпьних протиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ Украiни гостроТ



ресПiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоТ KopoHaBipycoм SARS-CoV-2>>
(зi змiнами).

TepMiH вuконання: на перiоd каранmuну

З. Щержавнiй ycTaHoBi <<Запорiзький обласllий лабораторний Щентр
МОЗ YKpaTll и>>, Щепа pTaMellTy охорош и здоров' я обллержадм i ll icTpa uii:

забезпечити продовження щоденноi оцiнки епiдемiчноТ ситуаuiТ щодо
поширення гостроТ респiраторноi хвороби COVID- l9 у розрiзi кожного
окремого району та кожноТ окремоТ територiальноТ громади;

TepMiH вttконання: на перiоd каранmuну

У РаЗi УСКЛаДнення епiдемiчноТ ситуацii негайно про це iнформуватиl.
КеРiвництво облдержадмiнi'страцiТ, вiдповiднi райлержалмiнiстрачii та
виконавчi органи сiльських, селищних, мiських Рад з наданням пропозицiй
ЩОДО ПРиЙнятгя рiшення мiсцевими комiсiями з питань техногенно-екологiчноТ
беЗПеКИ Та надЗвичайних ситуаuiй щодо встановлеt{ня додаткових
обмежув€Lпьних протиепiдемiчних заходiв.

TepMiH вuконання: но перiоd коронmuну

4. ГОлОвному управлiнню НацiональноТ полiцiТ в Запорiзькiй областi,
УПРавлiнню патрульноТ полiцiТ в Запорiзькiй областi, Головному
управлiнню Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй областi, виконавчим
органам сiльських, селищних, мiських рsдl вiйськовим частинам
нацiональнот гварлiт Украiни, якi дислокуються на територiт областi, у тому
числi у складi спiльних мобiльних груп, Продовжити здiйснення контролю за
дотриманням протиепiдемiчних обмежень на територiт регiону.

TepMiH вuконання: но перiоd каранmuну

5. Головllому управлiнню !ержпродспоживслужби в Запорiзькiй
областi продовжити контроль за дотриманням санiтарного законодавства i
здiйсненням протиепiдемiчних заходiв закладами дошкiльнот освiти, закладами
громадського харчування, фiзичноi культури та спорту' ринками' закладами, Що
надають послуги з розмiщення, об'ектами торгiвлi продовольчими та
непродовольчими групами ToBapiB тощо.

TepMiH вuконання: на перiоd коронmuну

6. Головному управлiнню НацiональноI полiцii в Запорiзькiй областi,
управлiнню патрульнот полiцiт в Запорiзькiй областi, Управлiнню
Укртрансбезпеки у Запорiзькiй областi, Головному управлiнню
щержпродспоживслужби в Запорiзькiй областi за участю органiв мiсцевого
самоврядування забезпечити контроль виконання протиепiдемiчних вимог пiд
час здiйснення пасажирських перевезень.

Терл,tiн вuконання: но перiоd каранmuну
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7. ЩержавнiЙ ycTaHoBi <<ЗапорiЗькиЙ обласниЙ лаборатОрний Щентр

моз УкраIни>>, Головному управлiнню Щержпродспоживслужби в

ЗапорiзЬкiй областi, ГолОвномУ управлiнню Щержавноi служби Украiни з

надзвичайних сиryачiй у Запорiзькiй областi, !,епартаменту культури,
туризму, нацiональностей та релiгiй, iншим заiнтересованим структурним
пiлрозлirrап,r облдержадмiнiстрачii, райлержадмiнiстрацiям, виконавчим

ор.ъrчп,t мiських, селищних, сiльських Радr територiальним органам

MiHicTepcTB, iнших центральних органiв виконавчоi влади надати

пропозицiт до Щепартаменту з питань цивiльного захисту населення

оьпд.р*uдмiнiстрацiт для рqзгляду питання на черговому засiданнi регiональнот
KoMiciT з питань техногqннd*екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуаuiй

Запорiзькоi областi щодо'вiдкритгя та проведення курортного (озлоровчого)

сезону на територii областi в умовах запровадження обмежув€Lпьних

протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню covlD-l9.
TepMiH вtлконання: do 21.05.202I

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

З питання ТРЕТъоГО порядкч денного:
..про забезпечення готовностi до реагування на можливl надзвичаинl

ситуа uiT в умовах ускладнеlI ня восн но-пол iти ч rIoT обста нов ки>>

доп о в IДАВ : в. о. duрекmора,Щепарmам енmу з пumан ь tluB iл ьн ozo захuс mу

населення Запорiзькоi' облdержаdлtiнiсmрацi| Днdрi й БулАв I н о в,

ВИРIШИЛА:

1. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

2. Щепартаменту з питань цивiльного захисту населення

облдержадмiнiстрачiТ, райлерясадмiнiстрацiям, виконавчим органам

сiльських, селищних, мiських рад:
l) забезпечити:

уточнення планiв цивiльного захисту на особливий перiол, коригування

заходiв щодо приведення у вищий ступiнь готовностi до дiй за призначенням

органiв управлiння та сил цивiльного захисту територiальноТ пiдсистеми сдиноТ

лЬржавноТ системи цивiльного захистУ та iT ланок, провести з ними штабнi

тренування щодо дiй в умовах особливого перiолу;
TeplviH влtконання: do 28.05.202l

уточнення порядку оповiщення органiв управлiння, суб'ектiв
господарювання та населення про загрозу або виникнення надзвичайних

ситуачiй, у тому числi у формi, доступнiй для осiб з вадами зору та слуху, а

такоЖ TeKcTiB зверненЬ до насеЛення, якi повИннi передаватися через мережi
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радiомовлення i телебачення в разi загрози або виникнення надзвичайних

СИТУаuiЙ' 
'"oriH 

вuконання: do 03,06,202I

перевiрку готовностi територiальноi та мiсцевих систем центр€Lлiзованого

оповiщення, спецiальних, лок€tльних та об'сктових систем оповiщення з

практичним запуском сигн€tльно-ryчномовних пристротв (сирен) та доведенням

до населення 11ч"r-"rоI iнформацii у сферi цивiльного захисту через засоби

масовоi iнформаuii iз завчасним (за 2-3 днi) попередженням населення про

проведення зазначеноТ перевiрки;

2) здiйснити уточнення складу
виникнення надзвичайних сйтуачiй природного та техногенного характеру, а

також документiв, визначених планом цивiльного захисту на особливий перiол

щодо евакуацii населення з районiв можливих бойових дiй (збройних

конфлiктiв) i планiв приймання та розмiщення евакуйованого населення у
безпечнИх районах (вiдповiдно до розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 12 грудня 20l8 р. JФ 1000-рт);
TepMiH в1,1конQння: do 03.06.202I

3) провести практичнl
евакуачii;

заняття та тренування з особовим складом органiв з

TepMiH вllконання : do 03.06. 202 I
4) забезпечити перевiрку готовностi мережi спостереженЬ ЩОДО ОЦlНКИ

ралiаuiйнот та хiмiчнот обстановки у разi загрози виникнення та виникнення

"чдr"""uйних 
ситуацiй, пов'язаних iз викидом ралiоактивних та небезпечних

хiмiчних речовин, у мирний час та в особливий перiод.
TepMiH вuконання: do 03.06.202I

3. Структурним пlдроздlлам облдержадм i HicTpa uiT,

райлержадмiнiстрачiям, виконавчим оргаtlам сiльських, селищних,
мiських рад забезпечити здiйснення додаткових заходiв щодо забезпечення

ст€UIогО функчiоНування об'ектiв життезабезпечення населення, передбачення

здiйснення аварiйного водопостачання в населених пунктах.
Гермiн вл,lконання: do 03.06.202l

4. Райдержадмiнiстрачiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад

l) забезпечити:
проведення позапланових оглядiв захисних споруд цивiльного захисту

(далi - захиснi споруди) та iнших споруд, призначених для укриття населення

(персоналу, працiвникiв). На пiдставi виконаноТ роботи визначити KoHKpeTHi

заходи щодо ix приведення у готовнiсть, насамперед для захисту населення вiд

застосування звичайних засобiв ураження, а також щодо забезпечення

доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп НасеЛеННЯ;

TepMiH вuконQння: dо 03.06.202I

Терлаiн вuконання: dо 03.06.202I
органiв з евакуацiТ, планiв евакуачiТ в разi
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створення запасiв матерiалiв, обладнання, iHcTpyMeHTy та медичних

засобiв, необхiдних для приведення у готовнiсть та укомплектування захисних

та iнших споруД, призначених для укриття Bcix категорiй населення. Скласти

перелiки субйтiв iо.подuрювання, технiки та обладнання, що булуть задiянi

до проведення вiдповiдноТ роботи;
TepMiH вlJконання: do 03.06.202I

оновленн я, а у разi вiдсутностi встановлення покажчикiв руху та табличок

бiля входу до захисних та iнших споруд, призначених для укриття населення;
Гермiн вltконання: lo 03.06.202I

коригування персон€tльного складу, а в разi необхiдностi створення

борму"аrr" (призначення вiдповiдальних осiб) з обслуговування фонлу

захисних спорулi, проведеЁня з ним тренування щодо порядку дiй iз

приведення об'ектiв такого фонлу у готовнiсть до прийняття населення

(персонапу, прачiвникiв) на випадок виникнення надзвичайних ситуачiй iз

прu*rr"rим вiдпрацюванням заходiв, пов'язаних з пiдготовкою таких споруд

до заповНення; 
TepMiH вuконання: do 03,06,202t

виконання заходiв, передбачених Планом основНих ЗаХОДiВ ЦИВiЛЬНОГО

захисту територiальнот пiдсистеми единоi державнот системи цивiльного

захисту ЗапорiзькоТ областi Ha202l piK, затверджениМ розпоряДженняМ головИ

облдержадмiнiстрачiТ вiд 22.о|.2о2| N9 38, з урахуванням обмежувzLпьних.

протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територll

УкраТн" гостроI респiраторноi хвороби COVID- l 9, спричиненоТ KopoHaBipycoM

SARS-CoV-2;
Терл,tiн вuконання: проmяzом 202 I року

органiзацiю та проведення спiльно iз суб'ектами господарювання

додаткових заходiв "u хiмiчно небезпечних об'ектах щодо мiнiмiзацiт

розповсюдження небезпечних хiмiчних речовин (далi - нхр) у випадку

руйнування зЕвначених об'ектiв, зокрема iнженерно-технiчних заходiв щодо

ъбr.*.rня розпОвсюдження F[ХР (обвалування емностей iз НХР, приведення в

готовнiсть аварiйних збiрних емностей, пристроiв для локалiзацiт

розповсюдженняFD{P тощо), накопичення засобiв нейтРаЛiЗаЦiТ НХР Та iНШе;

Терлliн вuконання: do 03.06,202I

приведення в готовнiсть захисних та iнших споруд державноi та

*о"уй"ноi форми власностi, призначених для укриття персонЕrлу найбiльш

важливих для економiки та безпеки держави суб'сктiв господарювання,

закладiв охорони здоров'я, об'сктiв критичноТ iнфраструктури, суб'сктiв

господарювання, що iабезпечують життсдiяльнiсть зzвначених об'сктiв i

населених пунктiв;

вжиття заходiв щодо створення
виникнення надзвичайних ситуаuiй ;

2) вжити заходiв до завчасного створення запасiв засобiв ралiаuiйного та

хiмiчного захисту на випадок загрози застосування зброт масового ураження

TepMiH вuконання: dо 03.06.202I
матерiального резерву на випадок

TepMiH вuконання: dо 03-06.202I
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проти УкраIни в умовах воснного стану, а також на випадок виникнення

надзвичайних ситуачiй на ралiачiйно та хiмiчно небезпечних об'сктах

господарювання в умовах мирного стану для забезпечення населення та

праuiвникiв формувань i спецiалiзованих служб цивiльного захисту;
TepMiH вuконання: do 03.06,202l

3) практично вiдпрацювати порядок видачi населенню та працiвникам

формувань i спецiалiзованих служб цивiльного захисту засобiв ралiашiйного та

хiмiчного захисту; 
TepMiH вuконання: do 03.06.2021

4) органiзувати проведення позачергових засiдань мiсцевих комiсiй з

питань техногенrо-a*опогiчноi безпеки та надзвичайних ситуаuiй, на яких

уточнити завдання мiсцевий органам виконавчот влади, органам мiсцевого

самоврядування, пiдприсмствам (установам та органiзаuiям) щодо забезпечення

готовностi до реаryвання на можливi надзвичайнi ситуачiт в умовах

ускладнення военно-полiтичноТ обстановки;
TepMiH вuконання: do 03.06.202I

5) провести обстеження мiсць компактного поселення внутрiшньо

перемiщених осiб на предмет забезпечення ix належними житлово-побутовими

уrЪ"ur", здiйснити пiдr".рдження Тх кiлькостi та запланувати HoBi мiсця,

придатнi для тимчасового розмiщення постражд€tлого населення,
Терл,tiн вuконання: io 26.05.202I

цивiльного захисту llаселення
проскт розпорядження голови

верифiкацiТ територiальноТ та мiсцевих
спецiальних, лок€Lпьних та об'сктових

5. Щепартаменту iнформацiйнот дiяльностi та комунiкачiй з

громадськiстю облдержадмiнiстра чii, ра йлержадмi HicTpa чiя м, ви кона вч и м

oprunu* сiльських, селищних, мiських рал забезпечити через засоби масовоi

iнбормаuii систематичне iнформування населення з питань дiй у разi загрози

або виникнення надзвичайних ситуацiй,
предметами.

поводження iз вибухонебезпечними

TepMiH вuконання: посmi йно

6. .щепартаменry з питань цивiльного захисту населення

облдерlкадмiнiстрачiт, гу дснс Украiни у Запорiзькiй областi

op.uriry"ur" надання методичноТ допомоги головам райлержадмiнiстрачiй,
,ia"*"r, селищним та сiльським головам, а також фахiвчям пiдпорядкованих

органiв, до повноважень яких вiдносяться питання цивiльного захисту,

.ro.ouro реалiзаuii заходiв захисту населення i територiй вiд надзвичайних

ситуачiй у мирний час та в особливий перiод.
TepMiH вuконання: проmяzом 202I року

7. Щепартаменту з питань
облдержадмiнiстрачii пiдготувати
облдержадмiнiстраuii щодо проведення

систем централiзованого оповiщення,
систем оповiщення.

TepMiH вuконQння: dо 28.05.202l
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8. Про виконання заходiв, визначених в цьому питаннi, iнформувати:

структурним пiдроздiлам облдержадм i н icTpa цiт,,

(у тому числi виконавчi органи сiльських,
райдержадмiнiстрачiям (у тому числ1 за виконавчl органи сlJlьuькил,

aaп.щr"х, мiських рад) _ .щепартамент з питань цивiльного захисту населення

облдержадмiнiстрацii на електронну адресу depczn@zoda,gov,ua;

виконавчим оргашам

райдержадмi HicTpauiT.

TepMiH вl,tконання: проmяzом 3 diб
пiсля в uзначеноzо mepMiHy

сiльських, селищних, мiських рад - вiдповiднi

lI

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно,

Терл,tiн вuконання: за рiшенням
райdержаdмiнiсmрOцiй

питання ЧЕ
ппро заходи щодо створення безпечних умов для учасникlв

зовнiшнього незалежного оцiнювання/всryпних випробувань в умовах
здiйснення протиепiдемiчtlих заходiв з протидii поширенню на територll

Украiни гостроi респiраторноi хвороби covlD_l9, спричиненоi

KopoнaBipycoM SARS-CoV,2>>

доповIfЛВ: в.о. duрекmора ,Щепарmал,tенmу освimu i HayKu Запорiзькоi'

о бл d ерж аdл,t iH ic mрацii' В i кmо р 3 ДХА Р Ч УК,

ВИРIШИЛА:

1. Прийняти до уваги iнформаuiю доповiдача,

2. Щепартаменry освiти та науки облдеРжадмiнiстрашiТ забезпечитИ

подання до Головrоrь управлiння Нацiональноi полiцiт в Запорiзькiй областi,

Щепартаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрашiТ iнформачiТ про перелiк

регiональних шентрiв оцiнювання якостi освiти, пунктiв проведення

зовнiшньогО незалежного оцiнювання (далi - пункти тестування), адреси Тх

розташування, графiки роботи та koHTakTHi телефони вiдповiдальних посадових

Ъсiб з метою ор.uriruuii забезпечення безпеки пiд час проВеДеННЯ ЗОВНiШНЬОГО

незаJIежного оцiнювання/вступних випробувань, що проводяться з

використанням органiзачiйно-технологiчних процесiв здiйснення зовнiшнього

незzulежного оцiнювання (далi - вступнi iспити) та чергування медичних

працiвникiв у пунктах тестування.
TepMiH вttконання: do l8.05.202I

3. Щепартаменту
райлержадмiнiстрацiя м,

охорони здоров'я облдержадмiнiстрачii,
виконавчими органами сiльських, селищних,
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мiських рад:
органiзувати медичне обслуговування пiд час проведення зовнiшнього

законодавства,
залученими до

незалежного оцiнювання/вступних випробувань вiдповiдно до вимог
передбачивши проведення медичними прачiвниками,

випробувань, оцiнки щодо наявностi ознак респiраторного захворювання та
температурного скринiнry в учасникiв зовнiшнього нез€Lпежного
оцiнювання/вступних випробувань та осiб, якi мають право перебувати у пунктi
тестування;

забезпечити черryвання медичних прачiвникiв у пунктах тестування
вiдповiдно до наданоi мережi пунктiв тестування (з наповнюванiстю пункту до
180 учасникiв зовнiшнього trезалежного оцiнювання/вступних випробувань -

один медичний працiвник; вiд 18l учасника - по змозi два медичних
працiвники).

4. Головному управлiнню НацiональноI полiцii в Запорiзькiй областi
сприяти забезпеченню громадського порядку пiд час проведення зовнiшнього
незалежного оцiнювання та вступних iспитiв, здiйсненню контролю за

дотриманням Тимчасових рекомендацiй щодо органiзачiТ протиепiдемiчних
заходiв при проведеннi зовнiшнього нез&пежного оцiнювання, сдиного
вступного iспиту, единого фахового вступного випробування в перiод
карантину у зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-l9),
затверджених постановою головного державного санiтарного лiкаря УкраТни.

Терлtiн вuконання; проmяZом
провеdення зовнiulньоzо нез(uIеJ!сноzо
оцiнtовання mо всmупнuх iспumiв

5. Щепартаменту освiти та науки
райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органами
сiльських рад забезпечити:

облдержадм i HicTpa цii,

здiйснення органiзацiйних заходiв щодо проведення в 202l poui
зовнiшнього нез€Lпежного оцiнювання/вступних випробувань iз забезпеченням
необхiдних протипожежних заходiв та з урахуванням Тимчасових
рекомендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв при проведеннi
зовнiшнього незалежного оцiнювання, единого вступного iспиту, сдиного
фахового вступного випробування в перiод карантину, у зв'язку з поширенням
коронавiрусноi хвороби (COVID-l9), затверджених постановою Головного
державного санiтарного лiкаря Украiни;

з€rлучення в необхiднiй кiлькостi педагогiчних, наукових i науково-
педагогiчних працiвникiв та iнших фахiвцiв до роботи в пунктах тестування та
пунктах перевiрки;

органiзацiю поточних дезiнфекцiйних заходiв у пунктах тестування з

дотриманням Тимчасових рекомендацiй
заходiв при проведеннi зовнiшнього
вступного iспиту, сдиного фахового

проведення зовнiшнього незаJIежного оцiнювання/вступних

мiських, селищних.,

щодо органiзачiТ протиепiдемiчних
незщIежного оцiнювання, сдиного
вступного випробування в перiод
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карантину у зв'язку з поширенням KopoнaBipycнoi хвороби (COVID-l9),
затверджених постановою головного державного санiтарного л i каря УкраТн и ;

органiзацiю пiдвезення учасникiв зовнiшнього незЕLпежного оцiнювання з

числа випускникiв закладiв загальноI середньоТ освiти до пунктiв тестування та

у зворотному напрямку, що забезпечу€ться засновниками закладiв освiти.
TepMiH вuконання: проmяZом
провеdення зовнiulньоzо незшлеilсноzо
оцiнtовання mо всmупнuх iспumiв

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

Секретар KoMiciT микола Пусь

ф


