
 
 
 
 
Про підготовку, організацію та 
проведення зовнішнього незалеж-
ного оцінювання, єдиного вступ-
ного іспиту та єдиного фахового 
вступного випробування у 2021 році 
у Хмельницькій області 
 
 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 року 
№ 403 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її 
наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої 
освіти”, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 
21.05.2020 року № 24 “Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного 
оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного 
випробовування в період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної 
хвороби (COVID-19)”:  

1. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити: 

1) медичне обслуговування учасників зовнішнього незалежного оціню-
вання (далі – ЗНО), єдиного вступного іспиту (далі – ЄВІ) та єдиного фахового 
вступного випробування (далі – ЄФВВ) у пунктах проведення тестування; 

2) закріплення закладів охорони здоров’я за пунктами проведення 
тестування; 

3) чергування медичних працівників у пунктах проведення ЗНО від-
повідно до наданої мережі пунктів проведення з метою проведення термо-
метрії до початку допуску учасників до пунктів тестування, оперативне 
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надання медичної допомоги (за потреби) учасникам ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ та 
працівникам пунктів тестування. 

2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати органам 
місцевого самоврядування вжити заходів щодо:  

1) контролю за проведенням підготовчих протиепідемічних заходів та 
створення належних умов для проходження ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ; 

2) організації підвезення учасників ЗНО з числа випускників закладів 
загальної середньої освіти до пунктів тестування й у зворотному напрямку; 

3) безпеки, охорони здоров’я учасників тестування у місцях проведення 
ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ та під час організованого підвезення до пунктів тестування 
й у зворотному напрямку з дотриманням рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів; 

4) організації збору та утилізації використаних на пунктах проведення 
ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ захисних масок для обличчя/респіраторів і рукавичок; 

5) внесення змін до роботи закладів освіти, на базі яких організовано 
пункти проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ; 

6) внесення змін до графіка роботи педагогічних працівників закладів 
освіти, залучених до проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ зі збереженням заробітної 
плати за їхнім основним місцем роботи.  

4. Рекомендувати: 

1) Головному управлінню Національної поліції в області забезпечити 
закріплення працівників правоохоронних органів за пунктами проведення ЗНО 
для підтримання громадського порядку під час проведення основної сесії та 
контролю за дотриманням вимог соціального дистанціювання, а також 
перебування у засобах індивідуального захисту (захисні маски для обличчя/ 
респіратори) особами біля пунктів тестування; 

2) Управлінню поліції охорони в області забезпечити належний про-
пускний режим учасників ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ до пунктів тестування; 

3) Управлінню патрульної поліції в області організувати дієвий контроль 
за безпечним транспортуванням шкільними автобусами випускників 11-х 
класів до місця проведення тестувань та організувати паркування транспорту, 
який здійснює підвезення учасників ЗНО; 

4) Головному управлінню Держпродспоживслужби в області забезпе-
чити проведення моніторингу дотримання протиепідемічних заходів у всіх 
пунктах тестування напередодні ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ; 

5) Департаменту розподільчих мереж АТ “Хмельницькобленерго” перед-
бачити наявність автономного постачання електроенергії на пунктах ЗНО з 
іноземних мов з метою безперебійного енергопостачання; 
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6) Головному управлінню ДСНС України в області посилити контроль за 
дотриманням заходів пожежної та техногенної безпеки на пунктах проведення 
ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ. 

5. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації забез-
печити координацію роботи з питань підготовки, організації та проведення 
ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ у 2021 році.  

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 
 
Голова адміністрації                                                      Сергій ГАМАЛІЙ 


