
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

_________________                 Сєвєродонецьк                             № ______

Про   утворення  конкурс них комісій   з проведення конкурсного відбору  на  
посади директорів закладів професійної (професійно – технічної) освіти

 Керуючись  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 – Положення) , 
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 .  Утворити конкурсну комісію з  проведення конкурсного відбору   на 
посад у  ди ректора  Марківського   професійного аграрного ліцею , склад якої 
додається (додаток 1).

2 .   Утворити конкурсну комісію з  проведення конкурсного відбору на  
посад у  ди ректора   Новопсковського  професійного аграрного ліцею Луганської 
області, склад якої додається (додаток 2).

3.  Конкурсним комісіям з проведення конкурсного відбору на посади 
директорів закладів професійної (професійно – технічної) освіти , зазначеним 
у пунктах 1,2 цього наказу , п ри проведенні конкурсу на заміщення на 
заміщення вакантн ої  посад и  ди ректор а закладу  професійної (професійно – 
технічної) освіти  керуватись Порядком проведення конкурсу на заміщення 
посади керівника державного закладу  професійної (професійно – технічної) 
освіти , затверджен им  наказом Міністерства освіти і науки України від 17 
липня    2019 року № 998  та зареєстрованим  в Міністерстві юстиції України 14 
серпня 2019 року за № 922/33893.

4.Завідувачу сектором з питань інформаційної політики та комунікацій 
Департаменту ( Мармуті  О лександру ) оприлюднити цей наказ на  вебсайті  
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації. 

Департамент освіти і науки
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5. Відповідальність за організаційне забезпечення проведення 
конкурсу  на заміщення вакантних посад директорів закладів 
професійної (професійно – технічної) освіти, зазначених у додатках 1,2 
цього наказу, покласти на заступника директора Департаменту – 
начальника управління дошкільної, загальної середньої, професійної 
(професійно - технічної) та позашкільної освіти Ткачову Тетяну.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту                                 Юрій СТЕЦЮК



Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної 

адміністрації 

від _____________2021 р. № _______

Склад

конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на посаду

директора Марківського професійного аграрного ліцею 

 
Ткачова Тетяна - заступник директора Департаменту – 

начальник управління дошкільної, загальної 

середньої, професійної (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

Поскрякова Тетяна - начальник відділу професійної (професійно – 

технічної) освіти та координації діяльності 

закладів вищої освіти управління дошкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно –

технічної) та позашкільної освіти 

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)

Безкоровайна Любов - заступник директора Департаменту – 

начальник управління розвитку 

агропромислового виробництва Департаменту 

агропромислового розвитку Луганської 

облдержадміністрації (за згодою)

Департамент освіти і науки
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Бунегін Максим - голова громадської організації «Асоціація 

працівників професійно-технічної освіти 

Луганської області», директор ВПУ № 94 
(за згодою)

Вінник Валентин - інженер з охорони праці, представник 
первинної профспілкової організації  
Марківського  професійного аграрного ліцею 
(за згодою)

Житіна Наталія - методист  Марківського  професійного 
аграрного ліцею (за згодою)

Іванченко Марія - начальник відділу тваринництва управління 

розвитку агропромислового виробництва  

Департаменту агропромислового розвитку 

Луганської облдержадміністрації (за згодою)

Калюжний Андрій - юрисконсульт  Марківського  професійного 
аграрного ліцею (за згодою)

Мандрикова Людмила - начальник відділу перенавчання безробітного 

населення Луганського обласного центру 

зайнятості (за згодою)

Цимбалюк Олег - юрисконсульт відділу по централізованому 

господарчому обслуговуванню при 

Департаменті освіти і науки Луганської 

обласної державної адміністрації 

Директор Департаменту                                 Юрій СТЕЦЮК



Додаток 2
до наказу Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної 

адміністрації 

від _____________2021 р.№ _______

Склад

конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору

на посаду директора Новопсковського професійного аграрного ліцею 

Луганської області

 
Ткачова Тетяна - заступник директора Департаменту – 

начальник управління дошкільної, загальної 

середньої, професійної (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

Поскрякова Тетяна - начальник відділу професійної (професійно – 

технічної) освіти та координації діяльності 

закладів вищої освіти управління дошкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно –

технічної) та позашкільної освіти 

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)

Безкоровайна Любов - заступник директора Департаменту – 

начальник управління розвитку 

агропромислового виробництва Департаменту 

агропромислового розвитку Луганської 

облдержадміністрації (за згодою)

Департамент освіти і науки
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Болдар Любов - викладач спецдисциплін, голова ради 

трудового колективу Новопсковського 
професійного аграрного ліцею Луганської 

області (за згодою)

Бунегін Максим - голова громадської організації «Асоціація 

працівників професійно-технічної освіти 

Луганської області», директор ВПУ № 94
(за згодою)

Іванченко Марія - начальник відділу тваринництва управління 

розвитку агропромислового виробництва  

Департаменту агропромислового розвитку 

Луганської облдержадміністрації

(за згодою)

Мандрикова Людмила - начальник відділу перенавчання безробітного 

населення Луганського обласного центру 

зайнятості (за згодою)

Сковородка Надія - бібліотекар  Новопсковського  професійного 
аграрного ліцею Луганської області 

(за згодою)

Старцева Ольга -1. викладач загальноосвітніх дисциплін 

професійного аграрного ліцею Луганської 

області (за згодою)

Цимбалюк Олег - юрисконсульт відділу по централізованому 

господарчому обслуговуванню при 

Департаменті освіти і науки Луганської 

обласної державної адміністрації

Директор Департаменту                                 Юрій СТЕЦЮК


