
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

18.10.2021         Харків № 99-к 
 

Про оголошення конкурсу на 

заміщення посади директора 

Харківського радіотехнічного коледжу 

 
Відповідно до статей 34, 42 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року 
№ 1412-р «Питання управління окремими категоріями закладів освіти 
державної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства 
освіти і науки», Положення про Департамент науки і освіти Харківської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Харківської обласної державної адміністрації від 18 травня 2020 року № 269, 
враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2021 року 
№ 251 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про фахову 
передвищу освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня 
2021 року за № 479/36101, враховуючи лист першого заступника міністра 
Міністерства освіти і науки України від 15.09.2021 № 1/11-6784, керуючись 
статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Оголосити та провести конкурс на заміщення посади директора   

Харківського радіотехнічного коледжу (далі – Конкурс). 
 
2. Відділу управління персоналом та кадрового забезпечення управління 

науки, вищої, професійної освіти та кадрового забезпечення Департаменту 
науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації: 

2.1. Здійснити організаційні заходи щодо оприлюднення на офіційному 
вебсайті Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації оголошення про проведення Конкурсу (додається). 

2.2. Організувати прийом документів від кандидатів на заміщення  посади 
директора Харківського радіотехнічного коледжу протягом двох місяців з дня 
оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу. 
 
 
Директор Департаменту             Анжеліка КРУТОВА 



 
 

Візи: 
 

Заступник директора Департаменту науки і освіти 
Харківської обласної державної адміністрації – 
начальник управління науки, вищої, професійної 
освіти та кадрового  забезпечення 
«_____» ___________________________ 

 

 
 
 
 
Володимир ІГНАТЬЄВ 

   
Начальник відділу економіки, фінансування та 
бухгалтерського обліку Департаменту науки і 
освіти Харківської обласної державної 
адміністрації – головний бухгалтер 
«_____» ___________________________ 

 

 
 
 
 
Світлана ДРИГАЙЛО 

   
Начальник відділу управління персоналом та 
кадрового забезпечення управління науки, вищої, 
професійної освіти та кадрового  забезпечення 
Департаменту науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації (розробник) 
«_____» ___________________________ 

 

 
 
 
 
 
Ольга ХАНІНА 
 

Головний спеціаліст відділу управління 
персоналом та кадрового забезпечення 
управління науки, вищої, професійної освіти та 
кадрового  забезпечення Департаменту науки і 
освіти Харківської обласної державної 
адміністрації (відповідальна за організацію 
діловодства в Департаменті) 
«_____» ___________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Тетяна ГРИЩЕНКО 

   
Начальник відділу юридичної експертизи 
документів структурних підрозділів  
облдержадміністрації управління правового 
забезпечення Юридичного департаменту 
Харківської обласної державної адміністрації 
«_____» ___________________________ 

  
 
 
 
 
Аліна КОРНЕВА 
 

Начальник відділу з питань запобігання та 
виявлення корупції Харківської обласної 
державної адміністрації 
«_____» ___________________________ 

  
 
 
Костянтин ІСАЄВ 

 


