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Луцьк

№ 61

Щодо створення групи з моніторингу дотримання рекомендацій щодо
протиепідемічних заходів під час проведення пробного зовнішнього
оцінювання та вступних випробувань
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, на
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами),
пункту 11 доручення Прем’єр-міністра України від 28.05.2020 №18243/8/1-20 за
результатами наради членів Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 26 травня 2020 року, постанови
Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 №24, з метою
забезпечення безпечних умов під час проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання:
1. Створити групу для здійснення моніторингу за дотриманням
протиепідемічних заходів у пунктах тестування у складі:
Члени групи
Людмила РОЖКО – головний спеціаліст (з педіатрії) відділу організації
надання медичної допомоги та режиму секретної роботи Управління охорони
здоров’я Волинської обласної державної адміністрації.
Наталія СОЛОМІНА– заступник начальник управління освіти науки та
молоді Волинської обласної державної адміністрації.
Олександр КОЗІЙ – заступник начальника Головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області.
Наталія ЯНКО - головний державний санітарний лікар Волинської
області.
2.Групі
забезпечити
координацію
моніторингу
дотримання
протиепідемічних заходів у пунктах тестування.
3. Головам районних державних адміністрацій, виконкомів міських (міст
обласного значення) рад створити місцеві групи для здійснення моніторингу за
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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дотриманням протиепідемічних заходів у пунктах тестування на відповідних
адміністративних територіях.
4. Головному управлінню Держпродспоживслужби у Волинській області
(заступник начальника - Олександр КОЗІЙ), у разі отримання інформації про
виявлення відхилень від встановлених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 24.05.2020 № 24 вимог, інформувати Волинську
обласну державну адміністрацію (заступник голови - Тетяна Щербак) та
Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти (Лариса Середяк) з
копіями документів, які підтверджують наявність відхилень, для прийняття
відповідних рішень.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на Головне
управління Держпродспоживслужби в області (Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ) та
Управління освіти науки та молоді Волинської обласної державної
адміністрації (Людмила Плахотна).

Заступник голови –
керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
Олександр Козій (0332)772409
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