
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

від/# Х^/У/6 Миколаїв № ________

Про оголошення конкурсного відбору 
на посаду директора Вознесенського 
професійного аграрного ліцею

Відповідно до статті 65 Закону України «Про освіту», статті 9 Закон; 
України «Про професійну (професійно-технічну освіту)», розпорядженню 
Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 831-р «Питанню 
управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти 
підпорядкованими Міністерству освіти і науки», листа Міністерства освіти 
науки України від 12.12.2017 № 1/11-13000 «Про надання роз’яснень стосовн* 
призначення директорів закладів професійної (професійно-технічної) освітах 
підпункту 12 пункту 6 Положення про департамент освіти і наук 
Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженог 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 21 червня 2018 року № 257- 
(зі змінами):

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурсний відбір на посаду директора Вознесенського
професійного аграрного ліцею (далі - Ліцей). л

з»

2. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору г 
посаду директора Ліцею у складі згідно з додатком.

3. Конкурсній комісії з проведення конкурсного відбору на посаг 
директора Ліцею (далі-конкурсна комісія):

1) забезпечити проведення конкурсного відбору на посаду директор 
вищезазначеного закладу освіти відповідно до роз’яснень щодо призначені 
директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (ли< 
Міністерства освіти і науки України від 12.12.2017 № 1/11-13000).



2) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсно 
відбору на посаду директора Ліцею на офіційних веб-сайтах департамен' 
освіти і науки облдержадміністрації та закладу освіти.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор О. УДОВИЧЕНКО



Оголошення:
Департамент освіти і науки облдержадміністрації оголошує конкурс на 

заміщення вакантної посади директора Вознесенського професійного 
аграрного ліцею (далі - Ліцей).

Місце розташування закладу освіти: вул. Танасчишина, 20, 
м. Вознесенськ, Миколаївська область.

Головним завданням Ліцею є забезпечення права громадян України на 
професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою 
задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентноспроможних на 
ринку праці робітниках.

Вимоги до претендентів:
На посаду директора закладу освіти призначається особа, яка є 

громадянином України, має повну вищу освіту, педагогічний стаж роботи та 
роботи на керівних посадах системи професійної освіти або у галузі економіки, 
для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у даному закладі, не 
менше 3 років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан 
якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Термін подачі документів: ЗО днів з дня оприлюднення оголошення.
Документи приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 29, 

кабінет № 4.
Довідки за телефонами: (0512) 37 92 88, 37 93 01.

Перелік документів та вимоги щодо їх оформлення:

заява про участь у конкурсі;

належним чином завірені копії документів: паспорта, трудової книжки або 
документів, що засвідчують досвід роботи, документа про вищу освіту;

біографічна довідка (резюме);

дві фотокартки розміром 4x6; м
копія військового квитка (для військовослужбовців та 

військовозобов’язаних);
конкурсна пропозиція (короткострокова програма розвитку закладу на 

1 рік та довгострокова програма розвитку закладу на найближчі 5 років);
згода на обробку персональних даних;

рекомендації та інші документи на його розсуд.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.


