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ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
упрАвлtння освIтио CIM,I, молодI тА спорту

нАкАз

4-/, об Аю;ю Xs /f|
Про створення групи з монiторингу
дотримання рекомендацiй щодо
протиепiдемiчних заходiв в пунктах
проведення ЗНО м.Волноваха

Вiдповiдно до постанови Головного державного санiтарного лiкаря
Украiни вiд 21.05.2020 року Jф24 <Про затвердження тимчасових

рекомендацiй щодо органiзацiТ протиепiдемiчних заходiв при проведеннi
зовнiшнього нез€Llrежного оцiнювання, сдиного вступного iспиту та сдиного

фахового вступного випробування в перiод карантину в зв'язку з поширенням
KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-19)), листа Волноваського районного
управлiння ГУ Щержпродспоживслужби в Щонецькiй областi вiд l 1.0б.2020

року J\Ъ13.01-171246, для органiзаllii. дотримання рекомендацiй щодо
протиепiдемiчних заходiв пiд час проведёння пробного та основного
зовнiшнього незаJIежного оцiнювання в пунктах проведення зовнiшнього
незаJIежного оцiнювання м.Волноваха

наказую:

1. Створити та затвердити склад Бруп з монiторингу дотримання
рекомендацiй щодо протиепiдемiчних заходiв в пунктах проведеннi
пробного та основного зовнiшнього неза-пежного оцiнювання м.Волноваха
згiдно додатку.

2. Групам з монiторингу в день, що передуе дню проведення ЗНО,
проводити огляд пунктiв ЗНО за результатами якого складати довiдки щодо
стану дотримання протиепiдемiчних заходiв на пунктах тестування.

3. Спецiалiсту вiддiлу освiти УОСМС Бабенко М.:
1) направляти довiдку вiдповiдальним особамзапункттестування

щодо стану дотримання протиепiдемiчних заходiв на пунктах тестування;
2) надати копiю даного наказу до Волноваського районного управлiння

ГУ Щержпродспоживслужби в Щонецькiй областi.
4. У разi виявлення фактiв недотримання протиепiдемiчних заходiв

негайно iнформувати посадових осiб, вiдповiдальних за органiзацiю i
проведення ЗНО з вимогою (пропозичiею) негайного усунення порушень (з

наданням копiТ довiдки монiторин;р._ряго огляду пiд пiдпис про отримання).
Вrддrл освiти УOСМС

Ns 184 вiд 11.06.2020
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5. Визначити дати проведення монiторингу дотримання рекомендацiйщодо протиепiдемiчних заходiв в пунктах проведення пробного та основногозовнiшнього незаJIежного оцiнювання м.Волноваха: 12, 76, 26 червня, 08липня 2020 року.
б. Оприлюднити данийнакЕв на вебсайтi УОСМС.
7. Контроль за виконанням нак€ву з.лишаю за собою.

начальник Уосмс Н.Прокопова



прокоповл
наталя Миколатвна

кочlАр
Валерiй Володимирович

БАБЕнко
Мар i анна 1\a[иколаiвна

Члени групи:

1,IIомоздА
Геннадiй Мlаркович

грIшко
Олена Володимирiвна

МАРЧЕFIКО
ольга Анатолiтвна

N4отIнл
1.1teHa IBaгtiBtra

AKCboLlЕHKo
Лtодмила BiKTopiBHa

Додаток
до наказу УОСМС
оайлепжадмiнiстрацii

"iолl.Э6Ацл_iъ12!_

начальник управлiння освiти, ciM'T, молодi та

с tl о рту В o.1t но вас ь коТ райдерх<адм i н i страцiТ,

гоJIоt]а гругlи

начальник Волноваського районного управ-
лiння Головного управлiння Щержпрод-
споживслужби в Щонецькiй областi, заступник
голови групи (за згодою)

спецiалiст вiддiлу освiти управлiння освi,ги,

ciM'T, молодi та спорту ВолноваськоТ райдерж-
адмiнiстрацiТ, секретар групи

Ij ачаJ I bl"l и к lзi;длirrу без печ ьtос,гi харчових
продуктiв та ветеринарноi медицини Волно-
васького районного управлiння Щержпрод-
споживслужби в Щонецькiй областi (за згодою)

методист ВКVIРНПВN'I

вiдtповiдаJIьна особа за органiзацiю ЗНО
в окрузi

вiдгrовiлаJlьна за пунк"l,тестування на базi
Волноtзасr,коТ ЗоШ I-III с,г. J\Ъ2

вiдгrовiдаJIьна за пункт тестування на базi
Волноваського опорного ЗЗСО

склАд
групи з моr-riторингу дотримання рекомендацiй щодо протиепiдемiчних

заходiв в пуЕIктах проведеtlня пробного зовнiшнього незалежного
оцi HroBaH ня м.IJолноваха ( 1 2. 06.2020, |6.0б.2020)



сидорук
Анна АнатолiТвна

ЗАГРЕБЕЛЬFIА
Анжелiка ЮрiТвна

прокоповл
На,галя l\a[иколаТвна

комАр
Валерiй Володимирович

БАБЕнко
I\4apiaHHa МиколаТвна

Члени групи:

гломоздА
Геннадiй Маркович

грIшко
Олена Володимирiвна

N4АрчЕнко
ольга Анатолiтвна

N,loTlHA
олена IBaHiBHa

ЛКСЪОНЕНКО
ЛIодмила BiKTopiBHa

медичI{а сесl,ра Волноваського опорного
ззсо

медична сестра ВолноваськоТ ЗОШ
I-III ст. J\Ъ2

начаJIьник управлiння освiти, ciM'i, молодi та
спорту Волноваськоi райдержадмiнiстрацii,
голова групи

начаJIьник Волноваського районного управ-
лiння Головного управлiння Щержпрод-
споживслужби в Донецькiй областi, заступник
голови групи (за згодою)

спецiалiсi Ёiддiлу освiти управлiння освiти,
ciM'T, молодi та спорту ВолноваськоТ райдерж-
адмiнiстрацii, секретар групи

начальник вiддiлу безпечностi харчових
продуктiв та ветеринарноi медицини Волно-
васького районного управлiння Щержпрод-
споживслужби в Донецькiй областi (за згодою)

методист ВКМРНПВМ

вiltповiлальна особа за оргапiзацiю ЗI-IО
в окрузi

вiдповiдаJIьIlа за пункт тестування на базi
Волноваськоi ЗоШ I-III ст. Jф2

вiдгrовiдаJlьна за пункт тестування на базi
Волноваського опорного ЗЗСО



ЧУБАР вiдповiдальна за пункт тестування на базi
О"пена Володимирiвна ВолноваськоI ЗОШ I-III ст. J\Гчl

КЛОЧЕК вiдповiдальFIа за пункт тестування на базi
'Гетяна IBaHiBHa ВолноваськоТ ЗоШ I-III ст. J\Ъ7

СИДОРУК медична сестра IJолноваського опорного
Aпtta АнатолiТвна ЗЗСо

ЗАГРЕБЕJIЬI-IА ме/]ична сестра Bo;rHoBacbKoT ЗОШ
Анжелiка IOpiTBHa I-III ст. J\Ъ2

N4ЕДИНСЬКА медlична сестра ВолноваськоТ ЗОШ I-III ст. J\Ъl

HaTarl iяr O"шeKciTBrra

N{ОJIЧАI-IОВА мелична сестра ВолноваськоТ ЗОШ I-III c.}{b7

I]алентина ГIетрiвна

сI{JIАд
групи з моtri,гориII I,y дотримання рекомендацi й Iцодо прот,иепiдемiчних

:заходi в в пуIr ктах I Ipo ведlен ня зовгt i шн ього незале}кного оцiнtоваI]ня
M.Bo_1l новаха (08.01 .2020)

ПРОКОПОВА начальник управлiння освiти, сiм'i, молодi та
I-Iаталя МиколаТвна спорту ВолноваськоI райдерiкадмiнiстрацiТ,

голова групи

KOI\{AP начальник Волноваського районного управ-
Валерiй Воло/tимирович .пiгtняГоловногоуправлiнняЩерrкпрод-

сtIо)Itивслужби в /\онецькiй обrrастi, заступгtик
голови групи (за згодою)

БАБЕНКО спецiаrriсr,вiддiлу освiти управлiгrня освiти,
Mapiarrrra N4икоrlаТвttа ciM'T, Mo.;tolti l,а спор,гу Ro-1ltloBacbKoT рай.церж-

a/tM i IlicT,parliT, секретар груI] и

Члени групи:

ГЛОМОЗДА начальник вiддiлу безпечностi харчових
Генrrалiй VIаркович продуктiв та ветеринарноТ медицини Волно-

васького районгtоl,о управлiння Щержпрод-
сIIо}кивслужби в /{онецькiй обrIастi (за згодоrо)



грIшко
О"пена Володимирiвrrа

N4АрчЕнко
ольга Анатолiтвна

I\4oTII-IA
олеrrа IBaHiBHa

ЛКСЬОLIЕНКО
Лtодмила BiKтopiBHa

клочЕк
Тетяна IBaHiBHa

сидорук
Arltta Аrlат,олiТвrrа

ЗАГРЕБЕJIЬНЛ
Анжелiка ЮрiТвна

N4олчАновА
Валентина Пе,грiвна

Начальник YOCN4

методист ВКN4РНПВМ

вiд(повiдальна особа за органiзацiю ЗI-IО
в окрузi

вiдповiдаJlьI]а за пункт тестування на базi
ВолноваськоТ ЗоШ I-III с,г. ЛЬ2

вil(гrовiдаJIьна за пункт тестуI]ання на базi
Волноваського оlrорного ЗЗСО

вiдповiдальFIа за пункт тестування на базi
ВолноваськоТ ЗоШ I-III ст. J\Гs7

медична сестра Волноваського опорного
ззсо

ме/tична сесl,ра Bo"Tl tloBacbKoT ЗОШ
I-III ст. NЬ2

меllична сестра I]олноваськоТ ЗОШ I-III с.J\Гч7

Н.Прокопова


