
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

_________________                 Сєвєродонецьк                             № ______

Про оголошення конкурсу на заміщення посади

директора Новопсковського професійного аграрного ліцею 

Луганської області 

 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,  в ідповідно до статті 24 Закону  
України «Про професійну (професійно -  технічну) освіту»,  Порядк у  
проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти  (далі – По рядок ) , 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  заміщення  посад и   директора  
Новопсковського   професійного аграрного ліцею  Луганської області  (далі – 
конкурс).

2 .  Відділу ліцензування, атестації та роботи з персоналом  Д епартамент у  
освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації:

2.1   забезпечити  оприлюдн ення  оголошення про проведення конкурсу на  
офіційних  вебсайтах   Департаменту та  Новопсковського   професійного 
аграрного ліцею Луганської області;

2.2 надати методичні рекомендації щодо організації проведення 
конкурсу.

3. Визначити уповноваженою особою з приймання та перевірки 
документів від кандидатів головного спеціаліста відділу ліцензування, 
атестації та роботи з персоналом  Д епартамент у  освіти і науки Луганської 
обласної державної адміністрації Наталію Зайченко.

Департамент освіти і науки
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4. Адміністрації  Новопсковського   професійного аграрного ліцею  
Луганської області  провести загальні збори трудового колективу та надати 
кандидатури для включення до складу конкурсної комісії відповідно до 
абзацу  1  частини  четвертої пункту 5 Порядку у термін до  15 вересня  
2021 року.

5 . Контроль за виконанням цього наказу  покласти на  заступник а  
директора Департаменту –  начальник а  управління  дошкільної, загальної 
середньої, професійної (професійно – технічної) та позашкільної освіти  
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації  
Тетяну Ткачову.

Директор Департаменту                                 Юрій СТЕЦЮК


