
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 листопада 2017 року              № 421 

 

Про підготовку до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої 

освіти, для осіб, які виявили бажання 

вступати до вищих навчальних 

закладів України у 2018 році 

 

Керуючись  ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року 

№926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 

Україні», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 08 липня 2015 року №533, розпорядження голови Тернопільської 

обласної державної адміністрації від 05 жовтня 2017 року №617-од «Про 

підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які 

виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2018 році», 

та з метою якісної підготовки до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти, на підставі власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської 

міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

 1. Заступнику міського голови Захарківу О.М. спільно  з відділом освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради: 

1) створити належні умови для проведення у травні-червні 2018 року 

зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти; 

2) до 20 квітня 2018 року визначити пункти проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання і забезпечити згідно з вимогами всі необхідні умови 

для їх роботи; 

3) забезпечити дотримання нормативно-правових вимог під час проведення 

реєстрації випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року, 



випускників загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, учнів і 

студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації. 

2. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради: 
1) організувати проведення роз’яснювальної роботи в педагогічних 

колективах, серед учнів, студентів, батьківської громадськості та через засоби 

масової інформації щодо порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та особливостей вступу до вищих навчальних закладів I-IV рівнів 

акредитації в 2018 році; 

2) сприяти у виконанні заходів з реєстрації учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

3) провести до 16 травня 2018 року реєстрацію та навчання осіб, які 

залучаються до роботи в пунктах проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання, щодо виконання визначених їм обов’язків у пунктах тестування та 

під час перевірки завдань сертифікаційних робіт з української мови і літератури, 

математики та англійської мови; 

4) надати право і створити умови громадським спостерігачам для 

здійснення громадського контролю за ходом проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та широкого й об’єктивного інформування населення 

про його перебіг; 

5) забезпечити координацію та узагальнення проведеної роботи і про стан 

виконання розпорядження інформувати Тернопільську обласну державну 

адміністрацію до 15 вересня 2018 року. 

3. Рекомендувати Бережанському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в області забезпечити виконання на усіх етапах 

зовнішнього незалежного оцінювання вимог щодо доставки і зберігання 

тестових завдань, попередження зловживань та порушень порядку проведення 

тестування.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Захарківа О.М. 

 

   Міський  голова                          В.Я.  МУЗИЧКА  
  
       Захарків О.М. 

       Рихлевич А.М. 


