
 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

21 травня 2021 року                      м. Бережани                 № 122-р 

Про створення комісії для перевірки 

готовності пунктів ЗНО  

 
Відповідно до пунктів 16, 38 – 40 Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 «Деякі 

питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти» (із змінами),  враховуючи лист Відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради від 17.05.2021 року № 376/01-16, з метою здійснення 

профілактичних оглядів пунктів проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання міста Бережани на предмет створення безпечних умов 

проведення/проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році, 

керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити комісію для перевірки готовності пунктів проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у складі: 

Голова комісії: 
БАБИЧ 

Валерій Миколайович 

 заступник міського голови 

Члени  комісії: 
 

ГОЛОВА  

Світлана Петрівна 

 інженер з охорони праці відділу освіти, молоді 

і спорту Бережанської міської ради 

НАГІРНА  

Наталія Миронівна 

 лікар загальної гігієни відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Бережанського районного 

управління ГУ «Держпродспоживслужби» в 

Тернопільській області (за згодою) 

МАКАР  

Марія  Ярославівна  

 головний спеціаліст відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Бережанського районного 

управління ГУ «Держпродспоживслужби» в 

Тернопільській області (за згодою) 



 

МИХАЛЬЧУК  

Галина Василівна 

 

 

 

начальник Відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

 

КОПАНИЦЯ  

Лідія Петрівна  

 

ШИНКЛЯРСЬКИЙ 

Роман Богданович 

 

 провідний спеціаліст Відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради 

 

заступник начальника з превенції відділу 

поліції 1 (м.Бережани) Тернопільського РУ 

поліції ГУНП в Тернопільській області 

 

РУТКОВСЬКИЙ  

Ігор Миколайович        

 фахівець з господарської діяльності закладів 

освіти Відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради 

 

   

2. Комісії провести перевірку готовності  пунктів проведення ЗНО,  яке у 

2021 році відбудеться на базі Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 (28.05, 01.06, 04.06, 15.06) та Бережанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 (25.05, 28.05, 01.06, 04.06, 10.06, 15.06)  і скласти 

відповідні акти (напередодні кожного дня тестування відповідно). 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження доручити заступнику 

міського голови Бабичу В.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                Ростислав БОРТНИК 

 


