
 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 99  

 
від 9 червня  2020 року 

 

Про проведення державної підсумкової 
атестації випускників  закладів загальної 
середньої освіти ІІІ ступеня у 2020 році 

 

 
 
 
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», пунктів 4, 5 розділу I, пунктів 1, 2 
розділу II Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979,  на виконання наказу 
Міністерства освіти і науки України від  23 жовтня  2019 року № 1332 «Про деякі питання 
проведення у 2019-2020 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які 
здобувають загальну середню освіту»: 

 

1. Провести Державну підсумкову атестацію випускників закладів загальної середньої 
освіти ІІІ ступеня  у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 21 червня 
по 17 лирня 2020 року згідно з графіком (Додаток 1). 

2. Директорам шкіл: 
2.1. Розробити маршрут руху автобуса з урахуванням розташування пунктів 
проходження ДПА та забезпечити супровід відповідальних осіб до пунктів 
тестування. 

2.2. Забезпечити своєчасне прибуття випускників в пункти проходження ДПА до 
м.Херсон. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника відділу освіти та 
гуманітарного розвитку Сальнікову Ю.В. 

 

 

 

 

Сільський голова                                     С.Н. Лейбзон 

 

 



                                                                                         Додаток 1 
                                                                                         до розпорядження № 99 від 09.06.2020 р. 
 

Графік проходження  випускниками тестування у 2020 році 
 

Предмет 
Дата 

Загальноосвітній 
заклад 

Пункт тестування 

Українська мова 
та література 
30.06.2020 р. 

Музиківський ліцей 
Східненська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Херсонський фізико-технічний ліцей 
Херсонської міської ради. 
 

Англійська мова 
07.07.2020 р. 
 

Музиківський ліцей 
Східненська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів   
№ 52  з поглибленим вивченням української мови 
Херсонської міської ради. 
 

Математика 
25.06.2020 р. 
 

Музиківський ліцей 
Східненська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 27  з поглибленим вивченням інформатики та 
іноземних мов Херсонської міської ради. 
Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   
№ 53 Херсонської міської ради. 
 

Історія України 
09.07.2020 р. 
 

Музиківський ліцей 
Східненська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів   
№ 52  з поглибленим вивченням української мови 
Херсонської міської ради. 

Біологія 
13.07.2020 р. 
 

Музиківський ліцей 
Східненська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 53 Херсонської міської ради. 
 

Географія 
15.07.2020 р. 
 

Музиківський ліцей 
Східненська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 50 імені Романа Набєгова Херсонської міської 
ради. 
 

Хімія 
17.07. 2020 р. 
 

Музиківський ліцей Державний вищий навчальний заклад 
«Херсонський державний аграрний університет». 

 

 

 


