Протокол № 5
засідання акредитаційної комісії
регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС
в Кіровоградській області
28.07.2020

м. Кропивницький

Голова - Оксана Брижицька
Секретар - Роман Троцький
Присутні члени: Віктор Хомутенко, Володимир Миндрул, Олександр Баланда,
Олександр Кострик, Альона Білошиста.
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.
І. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Новоукраїнського РСТК ТСОУ (27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка,
вул. Кірова, буд. 186, код ЄДРПОУ - 02720483).
ВИСТУПИЛИ:
Альона Білошиста із повідомленням, що керівництвом Новоукраїнського
РСТК ТСОУ на розгляд комісії подано не повний пакет документів про
включення до складу спеціалістів закладу викладача з медичного забезпечення
безпеки дорожнього руху Литвиненко Т.М. Так, з наданої копії наказу № 1к від
31.05.2020 року про прийняття вказаного спеціаліста на роботу встановлено, що
умовою прийняття на роботу за сумісництвом, по 4 години в день, є трудовий
договір, копію якого не подано на розгляд комісії. Також, встановлено що
Литвиненко Т.М. працює лікарем-терапевтом в Добровеличківській ЦРЛ
(основне місце роботи), за сумісництвом на 0,25 ставки, викладачем з
медичного забезпечення БДР в Добровеличківському РСТК ТСОУ, а також
залучається до проведення занять з медичного забезпечення БДР
Добровеличківським МНВК на підставі договорів про виконання певної
роботи. Отже, все перелічене вище дає підстави для відмови у внесенні
викладача Литвиненко Т.М. до складу спеціалістів навчального закладу.
Оксана Брижицька із пропозицією відмовити у внесенні до складу
спеціалістів вказаного закладу викладача з медичного забезпечення безпеки
дорожнього руху Литвиненко Т.М., а також у зв'язку із відсутністю в
навчальному закладі атестованого за напрямом підготовки "Надання
домедичної допомоги" спеціаліста, що унеможливлює виконання робочих
програм і планів підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів,

винести на розгляд акредитаційної комісії питання про тимчасове припинення
дії сертифіката про державну акредитацію.
Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Відмовити у внесенні до складу спеціалістів Новоукраїнського РСТК
ТСОУ (27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Кірова, буд. 186,
код ЄДРПОУ - 02720483) викладача з медичного забезпечення безпеки
дорожнього руху Литвиненко Т.М. та у зв'язку із відсутністю в навчальному
закладі атестованого за напрямом підготовки "Надання домедичної допомоги"
спеціаліста, що унеможливлює виконання робочих програм і планів підготовки
та перепідготовки водіїв транспортних засобів, винести на розгляд
акредитаційної комісії питання про тимчасове припинення дії сертифіката про
державну акредитацію.
II. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
ФОП Кареліна K.M. (27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка,
вул. Кірова, буд. 25, реєстраційний номер облікової картки платника податків
та інших обов'язкових платежів - 1980022245).
ВИСТУПИЛИ:
Віктор Хомутенко із повідомленням про неможливість включення до
складу спеціалістів вказаного закладу викладача з медичного забезпечення
безпеки дорожнього руху Литвиненко Т.М. оскільки з наданої на розгляд
комісії копії строкового трудового договору № 3 від 01.06.2020 року
встановлено, що пунктом 3.1 передбачено режим робочого часу працівника повний робочий день. У цей же час Литвиненко Т.М. працює лікаремтерапевтом в Добровеличківській ЦРЛ (основне місце роботи), за сумісництвом
на 0,25 ставки, викладачем з медичного забезпечення БДР в
Добровеличківському РСТК ТСОУ, а також залучається до проведення занять з
медичного забезпечення БДР Добровеличківським МНВК на підставі договорів
про виконання певної роботи.
Оксана Брижицька із пропозицією відмовити у внесенні до складу
спеціалістів вказаного закладу викладача з медичного забезпечення безпеки
дорожнього руху Литвиненко Т.М., а також у зв'язку із відсутністю в
навчальному закладі атестованого за напрямом підготовки "Надання
домедичної допомоги" спеціаліста, що унеможливлює виконання робочих
програм і планів підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів,
винести на розгляд акредитаційної комісії питання про тимчасове припинення
дії сертифіката про державну акредитацію.
Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
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2. Відмовити у внесенні до складу спеціалістів ФОП Кареліна K.M.
(27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Кірова, буд. 25,
реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових
платежів - 1980022245) викладача з медичного забезпечення безпеки
дорожнього руху Литвиненко Т.М. та у зв'язку із відсутністю в навчальному
закладі атестованого за напрямом підготовки "Надання домедичної допомоги"
спеціаліста, що унеможливлює виконання робочих програм і планів підготовки
та перепідготовки водіїв транспортних засобів, винести на розгляд
акредитаційної комісії питання про тимчасове припинення дії сертифіката про
державну акредитацію.
III. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Новоукраїнського МНВК (27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка,
вул. Павлівська, буд. 58, код ЄДРПОУ - 23680026).
ВИСТУПИЛИ:
Альона Білошиста із пропозицією поновити у відомостях про склад
спеціалістів вказаного закладу дані про атестати АА № 028066 виданий
30.06.2020 року спеціалісту Кривошиї B.C. та АА № 028065 виданий 30.06.2020
року спеціалісту Кучугурі С.О.
Володимир Миндрул із пропозицією винести на розгляд акредитаційної
комісії питання про тимчасове припинення дії сертифіката про державну
акредитацію вказаного закладу у звязку із зменшенням чисельності атестованих
спеціалістів в навчальному закладі, що унеможливлює виконання робочих
програм і планів підготовки та перепідготовки водіїв за заявленою
максимальною кількістю осіб для одночасної підготовки та перепідготовки
водіїв транспортних засобів.
Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Поновити у відомостях про склад спеціалістів Новоукраїнського
МНВК (27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Павлівська,
буд. 58, код ЄДРПОУ - 23680026) дані про атестати АА № 028066 виданий
30.06.2020 року спеціалісту Кривошиї B.C. та АА № 028065 виданий 30.06.2020
року спеціалісту Кучугурі С.О., а також у зв'язку із зменшенням чисельності
атестованих спеціалістів в навчальному закладі, що унеможливлює виконання
робочих програм і планів підготовки та перепідготовки водіїв за заявленою
максимальною кількістю осіб для одночасної підготовки та перепідготовки
водіїв транспортних засобів, винести на розгляд акредитаційної комісії питання
про тимчасове припинення дії сертифіката про державну акредитацію.
IV. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Новоархангельського
РСТК
ТСОУ
(26110,
Кіровоградська
обл.,
З

Новоархангельський район, с. Кам'янече, вул. Лисова, буд. 46, код ЄДРПОУ 02728071).
ВИСТУПИЛА:
Альона Білошиста із пропозицією поновити у відомостях про склад
спеціалістів вказаного закладу дані про атестати АА № 028052 від 22.06.2020 та
АА № 028067 від 06.07.2020, що видані спеціалісту Григоренку С.П.
Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Поновити у відомостях про склад Новоархангельського РСТК ТСОУ
(26110, Кіровоградська обл., Новоархангельський район, с. Кам'янече, вул.
Лисова, буд. 46, код ЄДРПОУ - 02728071) дані про атестати АА № 028052 від
22.06.2020 та АА № 028067 від 06.07.2020, що видані спеціалісту
Григоренку С.П.
V. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Обласного комунального навчально-курсового комбінату "Аграрник" (25031,
м. Кропивницький, вул. Юрія Коваленка, буд. 1, код ЄДРПОУ - 05409337).
ВИСТУПИВ:
Віктор Хомутенко із пропозицією включити до складу спеціалістів
вказаного закладу Марущака С.Г. - викладача з ПДР, ОБР, будови й
експлуатації транспортних засобів та навчання керуванню транспортними
засобами категорії "В".
Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Включити до складу спеціалістів Обласного комунального навчальнокурсового комбінату "Аграрник" (25031, м. Кропивницький, вул. Юрія
Коваленка, буд. 1, код ЄДРПОУ - 05409337) Марущака С.Г. - викладача з ПДР,
ОБР, будови й експлуатації транспортних засобів та навчання керуванню
транспортними засобами категорії "В".
VI. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до матеріально-технічної
бази Голованівського РСТК ТСОУ (26500, Кіровоградська область,
смт. Голованівськ, вул. Соборна, буд. 88, код ЄДРПОУ - 02720520).
ВИСТУПИЛА:
Оксана Брижицька із пропозицією внести до матеріально-технічної бази
вказаного закладу інформацію про наявність навчальних класів, відомості про
які не було внесено до ЄДР МВС під час проходження 15 грудня 2016 року
державної акредитації.
Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
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УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до матеріально-технічної бази Голованівського РСТК ТСОУ
(26500, Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Соборна, буд. 88,
код ЄДРПОУ - 02720520) інформацію про наявність навчальних класів,
відомості про які не було внесено до ЄДР МВС під час проходження 15 грудня
2016 року державної акредитації.
VII. СЛУХАЛИ:
Пропозицію Оксани Брижицької про призначення позачергового
засідання акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській області.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Позачергове засідання акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ
в Кіровоградській області призначити на 14.00 год. 04 серпня 2020 року.

МВС

Оксана БРИЖИЦЬКА

Роман ТРОЦЬКИЙ
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