ПРОТОКОЛ № 1
засідання атестації комісії
регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС
в Кіровоградській області (філії ГСЦ МВС)
ЗО червня 2020 року

м. Кропивницький

Голова - заступник начальника РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській області
Брижицька Оксана Леонідівна.
Секретар - спеціаліст відділу організації реєстраційної діяльності та
допуску водіїв до керування транспортними засобами РСЦ ГСЦ МВС в
Кіровоградській області Білошиста Альона Олександрівна.
Присутні члени атестаційної комісії: Хомутенко Віктор Іванович
начальник відділу організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до
керування транспортними засобами РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській області;
Борисенко Наталія Вікторівна провідний спеціаліст сектору юридичного
забезпечення РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській області; Тронький Роман
Володимирович головний спеціаліст організації реєстраційної діяльності та
допуску водіїв до керування транспортними засобами РСЦ ГСЦ МВС в
Кіровоградській області; Валантіс Олександр Броніславович провідний
спеціаліст відділу організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до
керування транспортними засобами РСЦ ГСЦ МВС і Кіровоградській області;
Кострик Олександр Анатолійович провідний спеціаліст сектору організації
діяльності та планування РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській області;
Дорошенко Олександр Васильович завідувач центру ліцензування освітньої
діяльності, замовлення та видачі документів про освіту комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»;
Мережко Олександр Володимирович
виконуючий обов'язки медичного директора комунального некомерційного
підприємства
«Кіровоградський
обласний
наркологічний
диспансер
Кіровоградської обласної ради» .
Порядок денний:
1. Розгляд заяв та матеріалів, що подані на атестацію спеціалістів
навчальних закладів л а предмет визначення відповідності кваліфікованим
вимогам за напрямами підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
водіїв.
2. Визначення часу та дати проведення наступного засідання атестаційної
комісії.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію
секретаря атестаційної комісії
Білошисту
Альону
Олександрівну щодо подання документів на атестацію Кравченка Сергія
Борисовича, за напрямами підготовки: ПДР та ОБДР, будова та експлуатація
ТЗ.

ВИСТУПИЛИ:
Заступник голови атестаційної комісії Хомутенко Віктор Іванович, із
пропозицією
атестувати
Кравченка
Сергія
Борисовича,
спеціаліста
Комунальної організації (установи, закладу) Новгородківського МНВК за
напрямами підготовки: ПДР та ОБДР, будова та експлуатація ТЗ, за
результатами проведених іспитів.
Результати голосування «за» - 09»; «проти» - 0; «утрималися» -0.

УХВАЛИЛИ:
атестувати строком на п'ять років Кравченко Серія Борисовича,
спеціаліста Комунальної організації (установи, закладу) Новгородківського
МНВК за напрямами підготовки: ПДР та ОБДР, будова та експлуатація ТЗ.
II. СЛУХАЛИ:
Інформацію
секретаря атестаційної комісії Білошисту
Альону
Олександрівну щодо подання документів на атестацію. Гребеневича Сергія
Тітовича, за напрямами підготовки: керування транспортних засобів категорій
«А1,А,В,С».
ВИСТУПИЛИ:
Заступник голови атестаційної комісії Хомутенко Віктор Іванович, із
пропозицією
атестувати
Гребеневича
Сергія
Тітовича,
спеціаліста
Комунальної організації (установи, закладу) Новгородківського МНВК за
напрямами підготовки: керування транспортних засобів категорій «А1,А,В,С»
за результатами проведених іспитів.
Результати голосування «за» - 09; «проти» - 0; «утрималися» -0

УХВАЛИЛИ:
атестувати строком на п'ять років Гребеневича Сергія Тітовича,
спеціаліста Комунальної організації (установи, закладу) Новгородківського
МНВК за напрямами підготовки керування транспортних засобів категорій
«А1,А,В,С».

III. СЛУХАЛИ:
Інформацію
секретаря атестаційної
комісії Білошисту
Альону
Олександрівну щодо подання документів на атестацію Мельника Станіслава
Прокоповича, за напрямами підготовки: ПДР та ОБДР, будова та експлуатація
ТЗ.

ВИСТУПИЛИ:
Заступник голови атестаційної комісії Хомутенко Віктор Іванович, із
пропозицією атестувати Мельника Станіслава Прокоповича, спеціаліста
Гайворонського МНВК за напрямами підготовки: ПДР та ОБДР, будова та
експлуатація ТЗ за результатами проведених іспитів.
Результати голосування «за» - 09; «проти» - 0; «утрималися» -0

УХВАЛИЛИ:
атестувати строком на п'ять років Мельника Станіслава Прокоповича,
спеціаліста Гайворонського МНВК за напрямами підготовки ПДР та ОБДР,
будова та експлуатація ТЗ.
IV. СЛУХАЛИ:
Інформацію
секретаря атестаційної комісії Білошисту
Альону
Олександрівну щодо подання документів на атестацію
Радинського
Володимира Петровича, за напрямами підготовки: керування транспортних
засобів категорій «В,С1,С».
ВИСТУПИЛИ:
Заступник голови атестаційної комісії Хомутенко Віктор Іванович, із
пропозицією атестувати Радинського Володимира Петровича, спеціаліста
Гайворонського МНВК за напрямами підготовки: керування транспортних
засобів категорій «В,С1,С» за результатами проведених іспитів.
Результати голосування «за» - 09; «проти» - 0; «утрималися» -0

УХВАЛИЛИ:
атестувати строком на п'ять років Радинського Володимира Петровича,
спеціаліста Гайворонського МНВК за напрямами підготовки керування
транспортних засобів категорій «В,С1,С».
V. СЛУХАЛИ:
Інформацію
секретаря атестаційної комісії Білошисту
Альону
Олександрівну щодо подання документів на атестацію Кучугури Станіслава
Оксентійовича, за напрямами підготовки: ПДР та ОБДР, будова та експлуатація
ТЗ.

ВИСТУПИЛИ:
Заступник голови атестаційної комісії Хомутенко Віктор Іванович, із
пропозицією атестувати Кучугуру Станіслава Оксентійовича, спеціаліста
Новоукраїнського МНВК за напрямами підготовки ПДР та ОБДР, будова та
експлуатація ТЗ за результатами проведених іспитів.
Результати голосування «за» - 09; «проти» - 0; «утрималися» -0

УХВАЛИЛИ:
атестувати строком на п'ять років Кучугуру Станіслава Оксентійовича,
спеціаліста Новоукраїнського МНВК за напрямами підготовки ПДР та ОБДР,
будова та експлуатація ТЗ.
VI. СЛУХАЛИ:
Інформацію
секретаря атестаційної комісії Білошисту
Альону
Олександрівну щодо подання документів на атестацію Кривошиї Віктора

Степановича, за напрямами підготовки: ПДР та ОБДР, будова та експлуатація
ТЗ.

ВИСТУПИЛИ:
Заступник голови атестаційної комісії Хомутенко Віктор Іванович, із
пропозицією атестувати Кривошию Віктора Степановича, спеціаліста
Новоукраїнського МНВК за напрямами підготовки: ПДР та ОБДР, будова та
експлуатація ТЗ. за результатами проведених іспитів.
Результати голосування «за» - 09; «проти» - 0; «утрималися» -0

УХВАЛИЛИ:
атестувати строком на п'ять років Кривошию Віктора Степановича,
спеціаліста Новоукраїнського МНВК за напрямами підготовки ПДР та ОБДР,
будова та експлуатація ТЗ.
Вважати такими, що пройшли/не пройшли атестацію:
№
п/п

Прізвище та
ініціали

1.

Кравченко
Сергій
Борисович

2.

л.

Гребеневим
Сергій
Тітович

Мельник
Станіслав
Григорович

Дата
народження

24.08.1976

13.08.1973

Освіта

вища

вища

Прийняте
рішення

склав

склав

Навчальний заклад

Комунальна
організація
(у станова,заклад)
Новгородківський
МНВК
Комунальна
організація
(у станова,заклад)
Новгородківський
МНВК
Гайворонський

мнвк
22.06.1939

вища

склав

Гайворонський
4.

Радинський
Володимир
Петрович

5.

Кучугура
Станіслав
Оксентійович

6.

Кривошия
Віктор
Степанович

7.

Жерновий
Станіслав
Володимирович

мнвк
21.04.196

11.04.1948

вища

вища

склав

склав

Новоукраїнський
МНВК

Новоукраїнський
24.05.1962

вища

склав

мнвк
Новоукраїнський

08.03.1971

вища

не склав

Всього представлено д о атестації -7 осіб;
Всього представлено для переатестації - 7 осіб;
П р о й ш л и а т е с т а ц і ю - 6 осіб;
Не п р о й ш л и атестацію - 1 осіб;
Не з ' я в и л и с я на а т е с т а ц і ю 0 осіб.

мнвк

Напрями
підготовки

Термін дії
атестата

"ПДР, ОБДР",
30.06.2025
"Будова та
експлуатація ТЗ"

Практичне
30.06.2025
керування
транспортними
засобами
категорії
"А1,А,В,С"
"ПДР, ОБДР",
30.06.2025
"Будова та
експлуатація ТЗ"

Практичне
30.06.2025
керування
транспортними
засобами
категорії
"В,С1,С"
"ПДР, ОБДР",
30.06.2025
"Будова та
експлуатація ТЗ"
"ПДР, ОБДР",
30.06.2025 !
"Будова та
експлуатація ТЗ"
"ПДР, ОБДР",
"Будова та
експлуатація ТЗ"

VIL СЛУХАЛИ:
Інформацію голови атестаційної комісії Брижицької Оксани Леонідівни,
про призначення наступного засідання атестаційної комісії РСЦ ГСЦ МВС в
Кіровоградській області на 10.00 год. 06 липня 2020 року.
УХВАЛИЛИ:
наступне засідання атестаційної комісії РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській
області призначити на 10.00 год. 06 липня 2020 року.

Голова комісії

Секретар комісії

О.Л. Брижицька

А.О. Білошиста

