Протокол № 2
засідання акредитаційної комісії
регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС
в Кіровоградській області
01.07.2020

м. Кропивницький

Голова - Оксана Брижицька
Секретар - Роман Троцький
Присутні члени: Віктор Хомутенко, Володимир Миндрул, Олександр Баланда,
Наталія Борисенко, Олександр Кострик, 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 складу спеціалістів
Новоархангельського районного спортивно-технічного клубу ТСОУ (26110,
Кіровоградська обл., Новоархангельський район, с. Кам'янече, вул. Лисова,
буд. 46, код СДРПОУ - 02728071).
ВИСТУПИЛА:
Оксана Брижицька із пропозицією включити до складу спеціалістів
вказаного закладу Онищенка І.М. - викладача з ПДР, ОБР, будови й
експлуатації транспортних засобів та навчання керуванню транспортними
засобами категорії "В", "С", а також викладача з надання домедичної допомоги
Мандрик І.М.
Результати голосування: «за» - 9; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Включити до складу спеціалістів Новоархангельського районного
спортивно-технічного
клубу
ТСОУ
(26110,
Кіровоградська
обл.,
Новоархангельський район, с. Кам'янече, вул. Лисова, буд. 46, код СДРПОУ 02728071) викладача з ПДР, ОБР, будови й експлуатації транспортних засобів,
навчання керуванню транспортними засобами категорії "В", "С" Онищенка І.М.
та викладача з надання домедичної допомоги Мандрик І.М.
II. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
автомобільної школи Кіровоградської обласної організації Всеукраїнської

спілки автомобілістів (25013, Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
вул. Габдрахманова, буд. З, код ЄДРПОУ - 05508683).
ВИСТУПИЛА:
Альона Білошиста із пропозицією поновити у відомостях про склад
спеціалістів вказаного закладу дані про атестат АА № 028041 від 02.06.2020
спеціаліста Чижикова О.В.
Результати голосування: «за» - 9; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Поновити у відомостях про склад спеціалістів автомобільної школи
Кіровоградської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів
(25013, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Габдрахманова, буд. З, код
ЄДРПОУ - 05508683) дані про атестат АА № 028041 від 02.06.2020 спеціаліста
Чижикова О.В.
III. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
TOB "Автошкола Форсаж-12" (25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
вул. Віктора Чміленка, буд. 49, кв.8, код ЄДРПОУ - 42114981).
ВИСТУПИВ:
Олександр Баланда із пропозицією поновити у відомостях про склад
спеціалістів вказаного закладу дані про атестати АА № 028043 від 02.06.2020
спеціаліста Корженка A.B. та АА № 028045 від 02.06.2020 спеціаліста
Жикула C.B.
Результати голосування: «за» - 9; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Поновити у відомостях про склад спеціалістів TOB "Автошкола
Форсаж-12" (25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Віктора
Чміленка, буд. 49, кв.8, код ЄДРПОУ - 42114981) дані про атестати АА
№ 028043 від 02.06.2020 спеціаліста Корженка A.B. та АА № 028045
від 02.06.2020 спеціаліста Жикула C.B.
IV. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Олександрівського
РСТК
ТСОУ
(27300,
Кіровоградська
обл.,
смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 24, код ЄДРПОУ - 02720477).
ВИСТУПИВ:
Віктор Хомутенко із пропозицією поновити у відомостях про склад
спеціалістів вказаного закладу дані про атестат АА № 028024 від 05.03.2020
спеціаліста Бондаренка В.Ф.
Результати голосування: «за» - 9; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
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УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Поновити у відомостях про склад спеціалістів Олександрівського
РСТК
ТСОУ
(27300,
Кіровоградська
обл.,
смт.
Олександрівка,
вул. Незалежності України, 24, код ЄДРПОУ - 02720477) дані про атестат
АА № 028024 від 05.03.2020 спеціаліста Бондаренка В.Ф.
V. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів та
матеріально-технічної
бази приватного підприємства
"Кіровоградська
автошкола центр" (25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Велика
Перспективна, буд. 8, кв. 41, код ЄДРПОУ - 38268687).
ВИСТУПИЛИ:
Наталія Борисенко із пропозицією відмовити у внесенні до складу
спеціалістів вказаного закладу викладача з надання домедичної допомоги
Ковальової Н.П. оскільки на розгляд комісії подано не повний перелік
документів зазначеного спеціаліста.
Віктор Хомутенко із пропозицією відмовити у внесенні до матеріальнотехнічної бази вказаного закладу інформацію про поновлений 15 червня 2020
року договір оренди нежитлового приміщення загальною площею 95,1 кв.м.,
розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Шульгіних, буд. 35,
оскільки до копії договору, наданому на розгляд комісії, долучено не повний
перелік додатків, зазначених у ньому, а сама копія договору не дає можливості
ознайомитись із всіма пунктами, зазначеними у ньому.
Результати голосування: «за» - 9; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Відмовити у внесенні до складу спеціалістів та матеріально-технічної
бази приватного підприємства "Кіровоградська автошкола центр" (25006,
Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 8,
кв. 41, код ЄДРПОУ - 38268687) викладача з надання домедичної допомоги
Ковальової Н.П. у зв'язку із поданням на розгляд комісії не повного переліку
документів зазначеного спеціаліста, також відмовити у внесенні інформації про
поновлений 15 червня' 2020 року договір оренди нежитлового приміщення
загальною площею 95,1 кв.м., розташованого за адресою: м. Кропивницький,
вул. Шульгіних, буд. 35, оскільки до копії договору, наданому на розгляд
комісії, долучено не повний перелік додатків, зазначених у ньому, а сама копія
договору не дає можливості ознайомитись із всіма пунктами, зазначеними у
ньому.
VI. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Кропивницького навчального пункту "Автошкола Інгул" ОК НКК "Аграрник"
З

(25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд. 2, код ЄДРПОУ 40898727).
ВИСТУПИЛА:
Наталія Борисенко із пропозицією включити до складу спеціалістів
вказаного закладу викладача з ПДР, ОБР, будови й експлуатації транспортних
засобів Горбаньова В.Г.
Результати голосування: «за» - 9; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Включити до складу спеціалістів Кропивницького навчального пункту
"Автошкола Інгул" ОК НКК "Аграрник" (25006, м. Кропивницький,
вул. Преображенська, буд. 2, код ЄДРПОУ - 40898727) викладача з ПДР, ОБР,
будови й експлуатації транспортних засобів, Горбаньова В.Г.
VII. 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 ГСЦ МВС
в Кіровоградській області призначити на 14 липня 2020 року на 14 год. 00 хв.

Голова акредитаційної комісії:

Оксана БРИЖИЦБКА

Секретар

Роман ТРОЦЬКИЙ
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