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ЗАБРОДІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І -III СТУПЕНІВ 
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Л£‘/<9 Заброди №

Про затвердження складів державної
атестаційної комісії для проведення 1
державної підсумкової атестації

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 
16 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну 
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07, 12.2018 
№ 1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 
за № 8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2019 №116 
«Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року №59», 
враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 №'1/9-196 
«Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової 
атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році , 
на виконання наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної, 
державної адміністрації від 11.04.2019 №>92 «Про організоване закінчення 
2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації 
учнів 4, 9,11-их класів закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм 
власності Харківської області», наказу відділу освіти Богодухівської районної 
державної адміністрації від 15.04.2019 №> 95 «Про організоване закінчення 
2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації 
учнів 4, 9, 11-их класів закладів загальної середньої освіти району»

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити склади державної атестаційної комісії для пооведення державної 
підсумкової атестації здобувачів початкової та базової середньої освіти 
(додаються).
2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

Заступник директора 
Забродівської ЗОШ І-П ступенів
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заступник: директора 
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Склад
державної атестаційної комісії для проведення державної 

підсумкової атестації здобувачів 
початкової освіти Забродівської ЗОІІі !■ ТІ степенів 

у 2018/2019 навчальному роїм

Клас Назва предмета Склад комісії
4 Математика (письмово) Білаш Г,П. >. ю . комісії

Ратушна А . і..член комісії *
4 Українська мова (письмово) Білаш Г.ГЕ,голова комісії 

Ратушна А.І,,член комісії
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Склад
державної атестаційної комісії для проведенші державної 
підсумкової атестації здобувані в базово? середньої освіти 

Забродівської ЗОШ 1-І! ступенів 
у 2018/2019 навчальному році

Клас Назва предмета Схлад комісії
9 Математика (письмово) Білаш Г .11.,голова комісії 

Капустник 1 Г.,член комісії 
Нежид О.і 1., член комісії

9 Українська мова (письмово) Ярошенко О.І.,голова комісії 
Білаш Г.П .чтен комісії
Мальпев О Ті ,ч •тлі комісії

9 Біологія (письмово) Білаш Г..ГТ.голова комісії 
Нежид ОТІ, член комісії 
Радчук О.В.,член комісії


