
ПРОТОКОЛ № 22 

 
Від 07 грудня 2022 року засідання регіональної експертної ради 

Кіровоградської області з атестації закладів освіти, які здійснюють діяльність, пов'язану 
з одержанням професійної (професійно-технічної)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», на підставі розгляду 
матеріалів атестаційних експертиз 

вирішила: 
 

1. Пропонувати Акредитаційній комісії України внести зміни до складу регіональної 

експертної ради з питань атестації закладів освіти: 

Виключити зі складу регіональної експертної ради з питань атестації закладів освіти області: 

Костюка Юрія Мифодієвича, Левошка Володимира Борисовича (у зв’язку зі звільненням з 

посади). 

Орищенка Сергія Борисовича, Хомутенка Віктора Івановича (за власним бажанням).  

Включити до складу регіональної експертної ради з питань атестації закладів освіти області: 

Тимошенко Наталію Павлівну – начальника відділу професійно-технічної, фахової передвищої, 

вищої освіти управління професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти та кадрового 

забезпечення департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації; 

Троцького Романа Володимировича – заступника начальника відділу організації реєстраційної 

діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами РСЦ ГСЦ МВС в 

Кіровоградській області (філія ГСЦ МВС). 

У зв’язку з реорганізацією Управління Держпраці у Кіровоградській області змінено посаду 

члена РЕР: 

Чирва Ірина Василівна - заступник начальника управління-начальник відділу безпеки праці 

східного регіону управління інспекційної діяльності в Кіровогорадській області Південно-Східного 

міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.  

У зв’язку зі змінами у структурі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» посаду секретаря РЕР викласти 

в такій редакції: 

Дорошенко Олександр Васильович - завідувач обласного методичного кабінету замовлення, 

видачі документів про освіту та забезпечення атестації закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського», секретар ради. 

 

2. Пропонувати Акредитаційній комісії України визнати атестованими заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти з робітничих професій з ліцензованим обсягом прийому (осіб) 

строком на десять років: 
 

 Гайворонський професійний аграрний ліцей 

(26300, м. Гайворон, вул. Заводська, 14), ід. код 02545005 

Директор: Москаленко Іван Іванович 

  

5122 

7412 

Кухар 

Кондитер 

 

ППП 

 

60 

8331 

 

8322 

8322 

7233 

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

(категорії «А1», «А2», «В1»)  

Водій автотранспортних засобів 

Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С») 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування 

 

 

 

 

 

ППП 

 

 

 

 

 

60 

 



2 

8322 

8322 

Водій автотранспортних засобів 

Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С») 

 

ППП 

 

30 

 Олександрійський професійний аграрний ліцей (28020, 

Кіровоградська область, смт. Приютівка, вул. Користівське 

шосе, 6) ід. код 02544968 

В.о. директора: Братченко Сергій Григорович 

  

7231 

8322 

8332 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

Водій автотранспортних засобів (категорія «С») 

Машиніст крана автомобільного 

 

 

ППП 

 

 

60 
 

 

Всього ПТНЗ - 2; 

ПТНЗ державної форми власності –2. 

 

 
Голова 

Регіональної експертної ради, 

директор департаменту освіти і науки                          Ельза ЛЕЩЕНКО 

 

 
Відповідальний секретар                     Олександр ДОРОШЕНКО 


