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Про затвердження заходів щодо проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої  освіти,  та  інших  іспитів,  що проводяться за технологією 
зовнішнього незалежного оцінювання в Запорізькій області у 2022 році 
 
 
        Керуючись статтями 6, 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», відповідно до Загального порядку проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.08.2004 № 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 24.11.2021 № 1232),  з урахуванням  наказів Міністерства освіти і 
науки України від 05.04.2019 № 441 «Про затвердження Порядку організації 
та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням 
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 
оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти», 
зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України від 26 квітня 2019 року за  
№ 446/33417,  від  02.11.2021  № 1166  «Про організацію та проведення у 
2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 
здобутих на основі повної загальної середньої освіти» та з метою 
організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – 
ЗНО), 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 
 1. Затвердити заходи щодо проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти, та інших іспитів, що проводяться за технологією 
зовнішнього незалежного оцінювання в Запорізькій області у 2022 році (далі 
– Заходи), що додаються.  
 
   2. Директорів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, 
Департаменту культури та інформаційної політики облдержадміністрації, 
голів районних державних адміністрацій забезпечити в межах компетенції 
реалізацію цих Заходів та інформувати про стан їх виконання Департамент 
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освіти і науки облдержадміністрації  у  паперовому та електронному 
виглядах до 20.08.2022. 
 
 3.  Рекомендувати сільським, селищним, міським радам здійснити 
заходи, визначені в пункті 2 цього розпорядження. 
 

4. Запропонувати Головному управлінню Національної поліції в 
Запорізькій області,  Головному управлінню Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в Запорізькій області,  ПАТ «Запоріжжяобленерго», 
комунальному  підприємству «Облводоканал» Запорізької обласної ради 
забезпечити реалізацію Заходів у межах компетенції. 
 
 5. Департамент освіти і науки облдержадміністрації: 
        забезпечити координацію дій з Дніпропетровським регіональним 
центром оцінювання якості освіти, територіальними підрозділами 
центральних органів виконавчої влади, структурними підрозділами 
облдержадміністрації, місцевими органами управління освітою, установами, 
організаціями, закладами освіти, які беруть участь у підготовці та проведенні 
зовнішнього незалежного оцінювання, інших іспитів, що проводяться за 
технологією ЗНО;  
       підготувати узагальнену інформацію про виконання цього 
розпорядження голові облдержадміністрації до 01.09.2022. 
 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації Руслана Шиханова. 
 
 
 
Голова                           Олександр СТАРУХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


