Протокол № 7
засідання акредитаційної комісії
регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області

02.06.2020

м. Кропивницький

Голова - Оксана Брижицька
Секретар - Роман Троцький
Присутні члени: Віктор Хомутенко, Олександр Баланда, Наталія Борисенко,
Олександр Валантіс, Альона Білошиста, Олександр Дорошенко.
Порядок денний:
1. Розгляд заяв і матеріалів про зміни складу спеціалістів та матеріальнотехнічної бази, які подані на розгляд акредитаційної комісії керівниками
закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів.
2. Визначення часу та дати проведення наступного засідання
акредитаційної комісії РСЦ МВС в Кіровоградській області.
I. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до матеріально-технічної
бази Гайворонського районного спортивно-технічного клубу ТСОУ (26300,
Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Василя Стуса, буд. 2а, код ЄДРПОУ 02720537).
ВИСТУПИВ:
Олександр Баланда із пропозицією включити до матеріально технічної
бази вказаного закладу причеп БДЖІЛКА, номерний знак 056-22 ОН.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Включити до матеріально технічної бази Гайворонського районного
спортивно-технічного клубу ТСОУ (26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон,
вул. Василя Стуса, буд. 2а, код ЄДРПОУ - 02720537) причеп БДЖІЛКА,
номерний знак 056-22 ОН.
II. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до матеріально технічної
бази Вільшанського навчального пункту Обласного комунального навчальнокурсового комбінату "Аграрник" (26600, Кіровоградська обл., смт. Вільшанка,
вул. Вишнева, буд. 62, код ЄДРПОУ - 39812657).
ВИСТУПИЛА:
Наталія Борисенко із пропозицією внести до матеріально-технічної бази
вказаного закладу інформацію про подовження, на підставі додаткової угоди до
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договору оренди індивідуально визначеного майна від 07.04.2017 № 4,
складеної 07 березня 2020 року, терміну оренди навчальних класів,
розташованих за адресою: 26600, Кіровоградська обл., смт. Вільшанка,
вул. Вишнева, буд. 62, до 07 лютого 2023 року.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до матеріально-технічної бази Вільшанського навчального
пункту Обласного комунального навчально-курсового комбінату "Аграрник"
(26600, Кіровоградська обл., смт. Вільшанка, вул. Вишнева, буд. 62, код
ЄДРПОУ - 39812657) інформацію про подовження, на підставі додаткової
угоди до договору оренди індивідуально визначеного майна від 07.04.2017 № 4,
складеної 07 березня 2020 року, терміну оренди навчальних класів,
розташованих за адресою: 26600, Кіровоградська обл., смт. Вільшанка,
вул. Вишнева, буд. 62, до 07 лютого 2023 року.
III. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Бобринецької зразкової автомобільної школи ТСОУ (27200, Кіровоградська
обл., м. Бобринець, вул. Вознесенська, буд. З, код ЄДРПОУ - 02724558).
ВИСТУПИЛА:
Оксана Брижицька із пропозицією включити до складу спеціалістів
вказаного закладу викладача з ПДР, ОБР, будови й експлуатації транспортних
засобів Червоняка В.О.
ВИСТУПИЛА:
Альона Білошиста із пропозицією внести до відомостей про склад
спеціалістів вказаного закладу дані про атестат АА № 028021 виданий
13.02.2020 спеціалісту Волкотрубу В.Ю. для проведення навчання керуванню
транспортними засобами категорії "В", "С".
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Включити
до
складу
спеціалістів
Бобринецької
зразкової
автомобільної школи ТСОУ (27200, Кіровоградська обл., м. Бобринець,
вул. Вознесенська, буд. З, код ЄДРПОУ - 02724558) викладача з ПДР, ОБР,
будови й експлуатації транспортних засобів Червоняка В.О. та внести дані про
атестат АА № 028021 виданий 13.02.2020 спеціалісту Волкотрубу В.Ю. для
проведення навчання керуванню транспортними засобами категорії "В", "С".
IV. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до матеріально-технічної
бази Олександрійського навчального пункту Обласного комунального
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навчально-курсового комбінату "Аграрник" (28000, Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Діброви, буд. 85, код ЄДРПОУ - 39057672).
ВИСТУПИЛА:
Оксана Брижицька із пропозицією відмовити у внесенні до матеріальнотехнічної бази вказаного закладу додаткової угоди від 17.04.2020 року про
внесення змін до договору оренди частини площадки з асфальтобетонним
покриттям від 04.05.2017 № 5 на якій ОК НКК "Аграрник" облаштував
майданчик для навчання з початкового керування транспортними засобами,
оскільки керівництвом ОК НКК "Аграрник" надано дозвіл на одночасне
використання цього майданчика Олександрійському навчальному пункту ОК
НКК "Аграрник" та Войнівському навчальному пункту "Автошкола Аграрник"
ОК НКК "Аграрник", що робить неможливим виконання у визначені строки в
повному обсязі робочих програм та планів з підготовки водіїв у цих навчальних
закладах.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Відмовити
у
внесенні
до
матеріально
технічної
бази
Олександрійського навчального пункту Обласного комунального навчальнокурсового комбінату "Аграрник" (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Діброви, буд. 85, код ЄДРПОУ - 39057672) додаткової угоди від
17.04.2020 року про внесення змін до договору оренди частини площадки з
асфальтобетонним покриттям від 04.05.2017 № 5 на якій ОК НКК "Аграрник"
облаштував майданчик для навчання з початкового керування транспортними
засобами, оскільки керівництвом ОК НКК "Аграрник" надано дозвіл на
одночасне використання цього майданчика Олександрійському навчальному
пункту ОК НКК "Аграрник" та Войнівському навчальному пункту "Автошкола
Аграрник" ОК НКК "Аграрник", що робить неможливим виконання у визначені
строки в повному обсязі робочих програм та планів з підготовки водіїв у цих
навчальних закладах.
V. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до матеріально-технічної
бази Войнівського навчального пункту "Автошкола Аграрник" Обласного
комунального
навчально-курсового
комбінату
"Аграрник"
(28021,
Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Войнівка, вул. Центральна,
буд. 92-, код ЄДРПОУ - 41027830).
ВИСТУПИВ:
Віктор Хомутенко із пропозицією відмовити у внесенні до матеріальнотехнічної бази вказаного закладу додаткової угоди від 17.04.2020 року про
внесення змін до договору оренди частини площадки з асфальтобетонним
покриттям від 04.05.2017 № 5 на якій ОК НКК "Аграрник" облаштував
майданчик для навчання з початкового керування транспортними засобами,
оскільки керівництвом ОК НКК "Аграрник" надано дозвіл на одночасне
З

використання цього майданчика Войнівському навчальному пункту
"Автошкола Аграрник" ОК НКК "Аграрник" та Олександрійському
навчальному пункту ОК НКК "Аграрник", що робить неможливим виконання у
визначені строки в повному обсязі робочих програм та планів з підготовки
водіїв у цих навчальних закладах.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Відмовити у внесенні до матеріально технічної бази Войнівського
навчального пункту "Автошкола Аграрник" Обласного комунального
навчально-курсового комбінату "Аграрник" (28021, Кіровоградська обл.,
Олександрійський район, с. Войнівка, вул. Центральна, буд. 92-, код ЄДРПОУ
- 41027830) додаткової угоди від 17.04.2020 року про внесення змін до
договору оренди частини площадки з асфальтобетонним покриттям від
04.05.2017 № 5 на якій ОК НКК "Аграрник" облаштував майданчик для
навчання з початкового керування транспортними засобами, оскільки
керівництвом ОК НКК "Аграрник" надано дозвіл на одночасне використання
цього майданчика Войнівському навчальному пункту "Автошкола Аграрник"
ОК НКК "Аграрник" та Олександрійському навчальному пункту ОК НКК
"Аграрник", що робить неможливим виконання у визначені строки в повному
обсязі робочих програм та планів з підготовки водіїв у цих навчальних
закладах.
VI. СЛУХАЛИ:
Пропозицію Оксани Брижицької про призначення наступного засідання
акредитаційної комісії РСЦ МВС в Кіровоградській області.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Наступне
засідання
акредитаційної
комісії
РСЦ
МВС
в Кіровоградській області призначити на 16 червня 2020 року на 14 год. 00 хв.

Голова акредитаційної комісії

Оксана БРИЖИЦЬКА

Секретар

Роман ТРОЦЬКИИ
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