
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

_________________                 Сєвєродонецьк                             № ______

Про  оголошення конкурс у  на посад у   директора  Державного 
професійно-технічного навчального закладу « Привільський  
професійний ліцей» та затвердження складу конкурсної комісії

 В ідповідно до статті 24 Закону  України «Про  професійну ( професійно - 
технічну )  освіту», к еруючись  Положення м  про Д епартамент освіти і науки 
Луганської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 
голови обл асної  держадміністрації  –  керівника обласної  військово  -  цивільної 
адміністрації  від  05 травня  2018 року №  359, Порядком проведення конкурсу 
на заміщення посади керівника державного закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 17.07.2019 № 998 та зареєстрованого Міністерством 
юстиції України 14 серпня 2019 за № 922/33893, 

наказую:

1.   Оголосити конкурс на посад у   директора  Державного 
професійно-технічного навчального закладу « Привільський  професійний 
ліцей».

2. Утворити конкурсну комісію  з проведення конкурс у  на посад у  
директора  Державного професійно-технічного навчального закладу 
« Привільський  професійний ліцей»   (далі-конкурсна комісія) та затвердити ї ї  
склад, що додається.

3.  Конкурсн ій  комісі ї  організувати та провести конкурс на посад у  
директора  Державного професійно-технічного навчального закладу 
« Привільський  професійний ліцей»   відповідно до Порядку проведення 
конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 17.07.2019 № 998 та зареєстрованим Міністерством 
юстиції України 14 серпня 2019 за № 922/33893.
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4. Завідувачу сектору з питань інформаційної політики та комунікацій 
 Д епартамент у  освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації  
( Мармута  О.)  оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на  
офіційному  вебсайті   Департаменту  наступного робочого дня з дня прийняття 
рішення про проведення конкурсу.

5 .  Адміністраці ї   Державного професійно-технічного навчального 
закладу « Привільський  професійний ліцей»   оприлюднити оголошення про 
проведення конкурсу на  вебсайті  закладу освіти наступного робочого дня з 
дня прийняття рішення про проведення конкурсу.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту                                 Юрій СТЕЦЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Департаменту 

освіти і науки Луганської обласної 

державної адміністрації  

__________________№_______

Склад

конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора 

Державного професійно-технічного навчального закладу

«Привільський професійний ліцей»

 
Ткачова Тетяна - заступник директора Департаменту –  начальник 

управління  дошкільної, загальної середньої, 
професійно ї  (професійно – технічної)  та 
позашкільної  освіти   Департаменту освіти і 
науки Луганської обласної державної 
адміністрації, голова комісії

Єловська Тетяна - начальник відділу ліцензування, атестації та 
роботи з персоналом Департаменту освіти і 
науки Луганської обласної державної 
адміністрації, заступник  голови комісії

Зайченко Наталія - головний спеціаліст відділу ліцензування, 
атестації та роботи з персоналом Департаменту 
освіти і науки Луганської обласної державної 
адміністрації, секретар комісії

Члени комісії

Артюшенко Володимир - директор навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Луганській 
області (за згодою)

Бешенко Валерій - власник виробничо- комерційного  приватного 
підприємства «Термо-Златополь» (за згодою)

Бунегін Максим - голова громадської організації «Асоціація 
працівників професійно-технічної освіти 
Луганської області», директор ВПУ №94  (за 
згодою)

Грузіна Людмила - член  Р ади трудового колективу ДПТНЗ 
« Привільський  професійний ліцей», інспектор з 
кадрів (за згодою)
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Каламбет Оксана - майстер виробничого навчання  ДПТНЗ 
«Привільський професійний ліцей» (за згодою)

Подгорний Ігор - головний енергетик  Відокремленого підрозділу 
«Ш ахт а   ім.Д.Ф.Мельникова »   Акціонерного 
товариства «Лисичанськвугілля» (за згодою)

Директор Департаменту                                 Юрій СТЕЦЮК


