
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

_________________                 Сєвєродонецьк                             № ______

Про призупинення проведення конкурсів на заміщення посад

директорів закладів професійної (професійно – технічної) освіти

 К еруючись Положенням про Д епартамент освіти і науки Луганської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
обласної держадміністрації – керівника обласної  військово  -  цивільної 
адміністрації від 05 травня 2018 року № 359,  враховуючи постанову Кабінету 
Міністрів України  від 09 грудня 2020 р.№ 1236 «Про встановлення карантину 
та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2» ,  протокол № 10  
від 17 квітня 2021 року районної комісії з питань  техногенно   –екологічної  
безпеки і надзвичайних ситуацій  Старобільської  районної державної 
адміністрації Луганської області  (далі – Комісія) ,   листи  Марківського  
професійного аграрного ліцею від 20 квітня 2021 р.   № 138 та  
Новопсковського  професійного аграрного ліцею Луганської області  від 
20.04.2021 № 119 ,  з метою  зниження ризиків поширення   короновірусної  
інфекції (COVID – 19),

наказую:

1.  Призупинити проведення конкурсів на заміщення посад директорів  
Марківського  професійного аграрного ліцею та  Новопсковського  
професійного аграрного ліцею Луганської області , оголошених відповідно до 
наказів Департаменту освіти і науки  Луганської обласної державної 
адміністрації від 15.03.2021 № 34 «Про оголошення конкурсу на заміщення 
посади директора  Марківського  професійного аграрного ліцею», від 
15.03.2021 № 3 3   «Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора  
Новопсковського  професійного аграрного ліцею Луганської області» ,  до 
зняття  Комісією заборони проведення масових заходів на території  
Старобільського району Луганської області.

2.   Відділу ліцензування, атестації та роботи з персоналом 
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації 
( Єловська  Т.) довести цей наказ засобами телекомунікаційного зв’язку до  
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відома кандидатів та поінформувати після закінчення обмежень про новий 
графік продовження конкурсного відбору. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту                                 Юрій СТЕЦЮК


