
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

від 08 червня 2016 року засідання регіональної експертної ради 
Кіровоградської області з ліцензування та атестації закладів освіти, які здійснюють діяльність, 

пов'язану з одержанням загальної середньої та професійної освіти. 
 

Регіональна експертна рада Кіровоградської області відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України  від 12 лютого 1996 року №200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів» 

 

вирішила: 

 
1. Затвердити склад регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації 

навчальних закладів у зв’язку з реорганізацією департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації та кадровими змінами: 
 

СКЛАД 

 
 

ТАБОРАНСЬКИЙ 

Володимир 

Петрович        
 

– начальник управління освіти, науки, молоді та спорту  

облдержадміністрації, голова ради; 

ШАТНА 

Лідія 

Францівна 
 

– заступник начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту  облдержадміністрації, заступник голови ради; 

ДОРОШЕНКО 

Олександр 

Васильович 

– завідувач навчально-методичного відділу ліцензування та 

атестації закладів освіти  області  комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 

відповідальний секретар; 
 

ЧЛЕНИ РАДИ: 
 

АРСІРІЙ 

Григорій 

Савелійович 

– начальник відділу виробництва та маркетингу 

продукції рослинництва департаменту 

агропромислового розвитку облдержадміністрації; 

БЕРНІКОВА  

Вікторія                           

Миколаївна 

– начальник відділу організації професійного навчання 

Кіровоградського обласного центру зайнятості; 
 

 

БОРЩ  

Наталія 

Миколаївна 

– лікар з гігієни дітей та підлітків відділу епідеміологічного 

нагляду (спостереження) за неінфекційними хворобами 

державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний 

центр  Держсанепідслужби України»; 
 

ГОРБАЧОВ 

Ігор 

Віталійович 

– старший викладач-методист навчального пункту аварійно-

рятувального загону спеціального призначення Управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Кіровоградської області; 
 

ДЕЙКУН 

Олена 

Миколаївна 

– головний спеціаліст-юрисконсульт відділу управління 

персоналом та юридичного забезпечення управління освіти, 

науки, молоді та спорту облдержадміністрації; 
 



ДУЗЬ 

Сергій - заступник начальника управління освіти і науки 

Дмитрович 
 

– начальник відділу професійно-технічної, вищої освіти і науки 

управління освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації; 

КОРЕЦЬКА  

Людмила 

Вікторівна 
 

– директор комунального закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського»; 
 

КОСТЮК  

Юрій 

Мефодійович 
 

– директор Кіровоградської автошколи Товариства сприяння 

обороні України; 

ЛЕГЕДЗА 

Валентина 

Миколаївна 

– заступник директора з навчально-виробничої роботи 

державного навчального закладу «Кіровоградський  

професійний ліцей імені Героя Радянського Союзу О.С. 

Єгорова»; 
 

ЛЕВОШКО  

Володимир 

Борисович 

– головний спеціаліст відділу професійно-технічної, вищої 

освіти і науки управління освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації; 

ОРИЩЕНКО  

Сергій 

Борисович 
 

– заступник директора з навчально-виробничої роботи вищого 

навчального закладу «Кіровоградський технікум механізації 

сільського господарства»; 
 

ПРИЙМАК 

Іван  

Володимирович 

– заступник начальника відділу нагляду в агропромисловому 

комплексі та соціально-культурній сфері управління 

Держпраці у Кіровоградській області; 
 

СТАЦЕНКО  

Ольга 

Валентинівна 
 

– директор навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у Кіровоградській області; 

ТЕРЬОХІН 

Олексій 

Євгенійович 

– заступник директора з навчально-виробничої роботи 

державного навчального закладу «Вище професійне  

училище № 9 м. Кіровоград»; 
 

ХОМУТЕНКО 

Віктор 

Іванович 
 

– головний спеціаліст  регіонального сервісного центру МВС 

України в Кіровоградській області; 

ШАМАНСЬКИЙ 

Володимир 

Петрович  

– директор державного навчального закладу «Професійно-

технічне училище № 8 м. Кіровоград»; 

 

ШТУНДЕР 

Анжела 

Анатоліївна 

– директор Компаніївського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату. 

 

 

 

Начальник управління                                                                                                    В.Таборанський 

 

 

 

Відповідальний секретар РЕР                                                                           О.Дорошенко 


