
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

_________________                 Сєвєродонецьк                             № ______

Про проведення повторного конкурсу на заміщення посади

директора Марківського професійного аграрного ліцею 

 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,  статт ею  24 Закону  України «Про 
професійну (професійно -  технічну) освіту»,  враховуючи   Поряд ок  
проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти  (далі – По рядок ) , затверджен ий  
наказом Міністерства освіти і науки України від 17.07.2019 № 998 та 
зареєстрован ий  Міністерством юстиції України 14 серпня 2019 за  
№ 922/33893,  протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на 
заміщення посади   директора  Марківського  професійного аграрного ліцею  від 
03 червня 2021 року,

наказую:

1.   Провести   повторний  конкурс на  заміщення  посад и   директора  
Марківського професійного аграрного ліцею.

2 .  Відділу ліцензування, атестації та роботи з персоналом  Д епартамент у  
освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації  ( Єловська  Т.) 
вжити заходів щодо:

2.1   розміщення відповідного  оголошення на  офіційних сайтах  
Департаменту та Марківського професійного аграрного ліцею;

2.2  організувати прийом і розгляд документів від претендентів на їх 
відповідність вимогам, передбаченим Законом України «Про професійну 
(професійно -  технічну) освіту» та кваліфікаційним вимогам, визначеним 
Порядком.

3 . Адміністрації  Марківського  професійного аграрного ліцею  надати до 
трьох представників трудового колективу закладу, делегованих загальними 
зборами, один з яких є представником первинної профспілкової організації, 
що діє у закладі, для включення до складу конкурсної комісії.

Департамент освіти і науки
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4 . 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


