Протокол № 6
позачергового засідання акредитаційної комісії
регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС
в Кіровоградській області
04.08.2020

м. Кропивницький

Голова - Оксана Брижицька
Секретар - Роман Троцький
Присутні члени: Віктор Хомутенко, Володимир Миндрул, Олександр Баланда,
Наталія Борисенко, Олександр Кострик, Альона Білошиста.
Присутні: керівники навчальних закладів за окремим списком (додається).
Порядок денний:
1. Розгляд заяв та матеріалів, що подані на державну акредитацію
керівниками закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів.
2. Розгляд питання щодо тимчасового припинення дії сертифіката про
державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації водіїв транспортних засобів.
3. Розгляд питання щодо поновлення дії сертифіката про державну
акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів.
4. 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.
5. Визначення часу та дати проведення наступного засідання
акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській області.
І. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо надання державної акредитації
TOB "Автошкола Форсаж-12" (25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
вул. Віктора Чміленка, буд. 49, кв. 8, код ЄДРПОУ - 42114981).
ВИСТУПИЛИ:
Наталія Борисенко із повідомленням, що окремі копії документів, надані
на розгляд комісії є не чинними, а у копіях документів, що підтверджують
право закладу на користування приміщенням виявлені розбіжності. Так, на
підтвердження навичок керування транспортним засобом спеціалістом
Жикул C.B. долучено копію свідоцтва CAE № 441234 про реєстрацію
03.03.2011 року автомобіля VOLKSWAGEN Passat, номерний знак ВА 5755 АС
за гр. Жикул. C.B. Зазначене свідоцтво є не чинним, оскільки 27.12.2019
вказаний транспортний засіб було перереєстровано внаслідок переобладнання
та видано свідоцтво про реєстрацію СХЕ № 618373.

Для підтвердження права закладу на користування автомобілем
BMW 3181, номерний знак ВА 6652 ВІ, що належить гр. Кашпур A.B. на
підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 28.11.2019 року
СХЕ № 419375 долучено копію довіреності, виданої 13.01.2020 року приватним
нотаріусом Зубко О.П. Вказана довіреність є не чинною, оскільки у ній
зазначено, що транспортний засіб належить Кашпур A.B. на підставі свідоцтва
про реєстрацію транспортного засобу СХМ № 307293 виданого 28 квітня
2017 року.
Також, згідно договору оренди нерухомого майна № 35Е000-734/19
від 28.10.2019 року навчальний заклад бере в строкове платне користування
приміщення загальною площею 55,20 м2. У цей же час до договору оренди
долучено акт приймання-передачі майна від 01 листопада 2019 року загальною
площею 60,72 м2.
Крім того, робочим тематичним планом підготовки водіїв транспортних
засобів категорії "В", розробленим навчальним закладом, передбачено
проведення занять з медичного забезпечення (всього 4 години) по 2 години в
день. У цей же час, згідно копії наказу від 01.11.2018 року № 2К, спеціаліста з
медичного забезпечення безпеки дорожнього руху Тиран С.О. прийнято на
роботу за сумісництвом на 1 годину в день, що унеможливлює виконання у
визначені закладом строки плану підготовки водіїв.
Віктор Хомутенко зазначив, що у заяві про проведення державної
акредитації та висновку про матеріально-технічну базу закладу вказаний весь
перелік обов'язкового обладнання класів, визначений Вимогами до закладів, що
проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють
таку
підготовку,
затверджених
спільним
наказом
МВС,
МОН,
Мінінфраструктури
та
Мінсоцполітики
України
від
05.04.2016
№ 255/369/132/344. У цей же час на фотографіях класу № 201, площею 55,20 м2,
долучених до висновку про матеріально-технічну базу закладу, відсутнє
наступне обов'язкове обладнання: сім стендів із дорожніми знаками, десять
комплектів схем перехресть і майданів, макетів транспортних засобів та
дорожніх знаків для слухачів, макети світлофорів усіх типів, стенд про
дорожньо-транспортні пригоди та їх причини, комплекти окремих механізмів
рульового керування та робочої гальмівної системи транспортних засобів,
медична аптечка водія, що у свою чергу не дає можливості використовувати
клас 201 для підготовки водіїв транспортних засобів.
Олександр Кострик повідомив, що до відомостей про склад спеціалістів
TOB "Автошкола Форсаж-12", поданих на розгляд комісії, включено
спеціаліста Колосс В.В. проте, будь-яких документів, підтверджуючих
встановлення трудових відносин з вказаним спеціалістом не надано. У цей же
час спеціаліст Колосс В.В., відповідно до наказу про прийняття на роботу від
01.04.2017 року № 7-вк, працює за основним місцем роботи в TOB "Автошкола
М.П. Савченко", а тому, одночасна робота спеціаліста Колосс В.В. у
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вищезазначених закладах унеможливлює виконання ними робочих програм і
планів підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів.
Альона Білошиста із повідомленням, що на розгляд комісії подано
неповний пакет документів спеціалістів навчального закладу, а саме: відсутні
всі необхідні копії сторінок паспортів спеціалістів Корженка A.B., Колосс В.В.,
Тирана М.В., Жикула C.B., Бур'янського C.B., Чоботаря О.І. та Богача C.B.
Також, відсутні копії особової медичної книжки та зворотної сторони медичної
довідки спеціаліста Богача C.B. Крім того у наглядовій справі міститься
завірена копія атестата № 045709 виданого 09.11.2017 року спеціалісту
Пухирь О.П., проте, сам атестат втрачено, про що свідчить заява про видачу
дубліката атестата спеціаліста замість втраченого, подана 04.08.2020
спеціалістом Пухирь О.П. до канцелярії РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській
області (вх. № 639).
Максим Тиран погодився із виявленими комісією недоліками та зазначив,
що допустив їх з власної необачності, а також висловив прохання в
найкоротший термін у письмовому вигляді надати відмову в акредитації із
зазначенням виявлених недоліків для подальшого їх усунення.
Оксана Брижицька із пропозицією відмовити TOB "Автошкола
Форсаж-12" в державній акредитації у звязку із виявленими недоліками стану
матеріально-технічної бази, подання неповного переліку документів
спеціалістів закладу, а також документів, які є не чинними, або в них виявлені
розбіжності, що в цілому не робить не можливим виконання робочих програм і
планів підготовки водіїв за заявленою максимальною кількістю осіб для
одночасної підготовки водіїв транспортних засобів.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Відмовити в державній акредитації TOB "Автошкола Форсаж-12"
(25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, буд. 49,
кв. 8, код СДРПОУ - 42114981) на підставі пункту 13 Порядку державної
акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення
кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 20 травня 2009 р. № 490.
II. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо тимчасового припинення дії сертифіката
про державну акредитацію Новоукраїнського районного спортивно-технічного
клубу ТСОУ (код СДРПОУ - 02720483) серії МВС № 000469, у зв'язку
виявленими порушеннями Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20.05.2009 № 487, а саме: відсутності у навчальному
закладі атестованого спеціаліста за напрямом підготовки - "Надання
домедичної допомоги", що унеможливлює виконання у повному обсязі робочих
програм і планів підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів.
З

ВИСТУПИЛИ:
Інна Шавініна із повідомленням, що з метою усунення виявлених
недоліків 30.07.2020 року за вих. № 15 до ТСЦ 3544 РСЦ ГСЦ МВС в
Кіровоградській області направлено лист про включення до складу спеціалістів
навчального закладу викладача з медичного забезпечення безпеки дорожнього
руху Фусарь А.Ю.
Наталія Борисенко зазначила, що 03.08.2020 року до РСЦ ГСЦ МВС
в Кіровоградській області за вх. № 631 надійшло звернення керівництва
зазначеного закладу про включення до складу спеціалістів викладача з
медичного забезпечення безпеки дорожнього руху Фусарь А.Ю., а також копії
документів останнього, що свідчить про повне усунення виявлених порушень.
Оксана Брижицька із пропозицією відмовити у тимчасовому припиненні
дії сертифіката про державну акредитацію серії МВС № 000469 у зв'язку із
усуненням виявлених порушень та включити до складу спеціалістів вказаного
закладу викладача з медичного забезпечення безпеки дорожнього руху
Фусарь А.Ю.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Відмовити у тимчасовому припиненні дії сертифіката про державну
акредитацію Новоукраїнського районного спортивно-технічного клубу ТСОУ
(код СДРПОУ - 02720483) серії МВС № 000469 на підставі положень пунктів 5,
6 розділу IV Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з
надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо
державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх
спеціалістів, затвердженої наказом МВС України від 07.12.2009 № 515, у
зв'язку із усуненням виявлених порушень та включити до складу спеціалістів
вказаного закладу викладача з медичного забезпечення безпеки дорожнього
руху Фусарь А.Ю.
ЦІ. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо тимчасового припинення дії сертифіката
про державну акредитацію фізичної особи-підприємця Кареліної K.M.
(реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших
обов'язкових платежів - 1980022245) серії МВС № 001134 у зв'язку виявленими
порушеннями Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20.05.2009 № 487, а саме: відсутності у навчальному закладі
атестованого спеціаліста за напрямом підготовки - "Надання домедичної
допомоги", що унеможливлює виконання у повному обсязі робочих програм і
планів підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів.
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ВИСТУПИЛИ:
Кристина Кареліна із повідомленням, що з метою усунення виявлених
недоліків 30.07.2020 року за вих. № 3 до ТСЦ 3544 РСЦ ГСЦ МВС в
Кіровоградській області направлено лист про включення до складу спеціалістів
навчального закладу викладача з медичного забезпечення безпеки дорожнього
руху Фусарь А.Ю.
Віктор Хомутенко зазначив, що 03.08.2020 року до РСЦ ГСЦ МВС
в Кіровоградській області за вх. № 630 надійшло звернення керівництва
зазначеного закладу про включення до складу спеціалістів викладача з
медичного забезпечення безпеки дорожнього руху Фусарь А.Ю., а також копії
документів останнього, що свідчить про повне усунення виявлених порушень.
Оксана Брижицька із пропозицією відмовити у тимчасовому припиненні
дії сертифіката про державну акредитацію серії МВС № 001134 у зв'язку із
усуненням виявлених порушень та включити до складу спеціалістів вказаного
закладу викладача з медичного забезпечення безпеки дорожнього руху
Фусарь А.Ю.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Відмовити у тимчасовому припиненні дії сертифіката про державну
акредитацію фізичної особи-підприємця Кареліної K.M. (реєстраційний номер
облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів 1980022245) серії МВС № 001134 на підставі положень пунктів 5, 6 розділу IV
Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з надання
сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної
акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення
кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів,
затвердженої наказом МВС України від 07.12.2009 № 515, у зв'язку із
усуненням виявлених порушень та включити до складу спеціалістів вказаного
закладу викладача з медичного забезпечення безпеки дорожнього руху
Фусарь А.Ю.
IV. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо тимчасового припинення дії сертифіката
про державну акредитацію Новоукраїнського міжшкільного навчальновиробничого комбінату (код СДРПОУ - 23680026) серії МВС № 001077 у
зв'язку із виявленими порушеннями вимог Порядку підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 487, в
частині зменшення чисельності атестованих спеціалістів, що унеможливлює
виконання робочих програм і планів підготовки та перепідготовки водіїв за
заявленою максимальною кількістю осіб для одночасної підготовки та
перепідготовки водіїв транспортних засобів
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ВИСТУПИЛИ:
Віктор Кривошия із повідомленням, що дійсно, у навчальному закладі
зменшилась кількість атестованих спеціалістів, а тому, із виявленими
порушеннями Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20.05.2009 № 487 згоден.
Оксана Брижицька із пропозицією тимчасово припинити дію сертифіката
про державну акредитацію серії МВС № 001077 на 30 календарних днів.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Тимчасово припинити дію сертифіката про державну акредитацію
Новоукраїнського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (код
ЄДРПОУ - 23680026) серії МВС № 001077 на підставі положень пункту 15
Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та
атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 року № 490 (далі - Порядок), та згідно положень пункту 2
розділу IV Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з
надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо
державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх
спеціалістів, затвердженої наказом МВС України від 07 грудня 2009 року
№ 515 (далі - Інструкція), до 04 вересня 2020 року.
3. У разі не усунення зазначених недоліків до 04 вересня 2020 року
сертифікат про державну акредитацію закладу буде анульований відповідно до
пункту 15 Порядку та пункту 1 розділу V Інструкції.
V. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо тимчасового припинення дії сертифіката
про державну акредитацію Добровеличківського міжшкільного навчальновиробничого комбінату (код ЄДРПОУ - 23690208) серії МВС № 000798 у
зв'язку із виявленими порушеннями вимог Порядку підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 487, в
частині зменшення чисельності атестованих спеціалістів, що унеможливлює
виконання робочих програм і планів підготовки та перепідготовки водіїв за
заявленою максимальною кількістю осіб для одночасної підготовки та
перепідготовки водіїв транспортних засобів
ВИСТУПИЛИ:
Олена Винярська із повідомленням, що дійсно, у навчальному закладі
зменшилась кількість атестованих спеціалістів, а тому, із виявленими
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порушеннями Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20.05.2009 № 487 згодна.
Оксана Брижицька із пропозицією тимчасово припинити дію сертифіката
про державну акредитацію серії МВС № 000798 на 30 календарних днів.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Тимчасово припинити дію сертифіката про державну акредитацію
Добровеличківського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (код
ЄДРПОУ - 23690208) серії МВС № 000798 на підставі положень пункту 15
Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та
атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 року № 490 (далі - Порядок), та згідно положень пункту 2
розділу IV Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з
надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо
державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх
спеціалістів, затвердженої наказом МВС України від 07 грудня 2009 року
№515 (далі - Інструкція), до 04 вересня 2020 року.
3. У разі не усунення зазначених недоліків до 04 вересня 2020 року
сертифікат про державну акредитацію закладу буде анульований відповідно до
пункту 15 Порядку та пункту 1 розділу V Інструкції.
VI. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо поновлення дії сертифіката про державну
акредитацію Долинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату
(код ЄДРПОУ - 23695677) серії МВС № 000284 на підставі звернення
керівництва вказаного закладу (вх. № 438 від 28.07.2020) про усунення
порушень, через які дію сертифіката було тимчасово припинено шляхом
укладення 01.06.2020 року договору № 3 оренди майданчика для навчання
початковому керуванню транспортними засобами, розташованого за адресою:
Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Войкова, буд. 12, термін дії
до 01 травня 2023 року.
ВИСТУПИЛИ:
Наталія Борисенко із повідомленням, що укладення 01.06.2020 року
договору № 3 оренди майданчика для навчання початковому керуванню
транспортними засобами здійснено у визначений законодавством спосіб, про
що свідчить наданий керівництвом Долинського МНВК пакет документів.
Оксана Брижицька із пропозицією поновити дію сертифіката про
державну акредитацію МВС № 000284 та внести до матеріально-технічної бази
вказаного закладу інформацію про укладений 01.06.2020 року договір № З
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оренди майданчика для навчання початковому керуванню транспортними
засобами, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська,
вул. Войкова, буд. 12, з терміном дії до 01 травня 2023 року.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Поновити дію сертифіката про державну акредитацію Долинського
міжшкільного навчально-виробничого комбінату (код ЄДРПОУ - 23695677)
серії МВС № 000284 та внести до матеріально-технічної бази вказаного закладу
інформацію про укладений 01.06.2020 року договір № 3 оренди майданчика для
навчання початковому керуванню транспортними засобами, розташованого за
адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Войкова, буд. 12, з терміном
дії до 01 травня 2023 року.
VII. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до матеріально-технічної
бази Знам'янського міського спортивно-технічного клубу ТСОУ (27400,
Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Київська, буд. 23, код ЄДРПОУ 20644633).
ВИСТУПИВ:
Олександр Баланда із пропозицією відмовити у внесенні до матеріальнотехнічної бази вказаного закладу автомобіль ЗИЛ-ММЗ 45021, номерний знак
ВА8561СВ, у зв'язку з відсутністю протоколу перевірки технічного стану
транспортного засобу після переобладнання у спеціалізований, "учбовий".
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Відмовити у внесенні до матеріально-технічної бази Знам'янського
міського спортивно-технічного клубу ТСОУ (27400, Кіровоградська обл.,
м. Знам'янка, вул. Київська, буд. 23, код ЄДРПОУ - 20644633) автомобіля ЗИЛММЗ 45021, номерний знак ВА8561СВ, у зв'язку з відсутністю протоколу
перевірки технічного стану транспортного засобу після переобладнання у
спеціалізований, "учбовий".
VIII. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів та
матеріально-технічної бази Світловодського навчального закладу ТСОУ (27500,
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Городоцька, буд. 13, код
ЄДРПОУ-23231274).
ВИСТУПИЛИ:
Віктор Хомутенко із пропозицією виключити зі складу спеціалістів
вказаного закладу спеціалістів Донченка О.Я., Шулімова В.Д., Чарика С.К. та
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включити до складу спеціалістів Грачевського О.В. - викладача з ПДР, ОБР,
будови й експлуатації транспортних засобів та навчання керуванню
транспортними засобами категорії "А1", "В", а також спеціаліста з навчання
керуванню транспортними засобами категорії "В" - Ковальова Ю.П.
Наталія Борисенко із пропозицією внести, на підставі додаткових угод від
16.06.2020, до матеріально-технічної бази вказаного закладу інформацію про
продовження до 01.05.2022 року терміну дії договорів оренди нерухомого
майна від 01.07.2013 № 17 та № 18, площею 49,0 м2 та 78,0 м2 відповідно,
розташованого за адресою: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ,
вул. Городоцька, буд. 13.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до складу спеціалістів та матеріально-технічної бази
Світловодського навчального закладу ТСОУ (27500, Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, вул. Городоцька, буд. 13, код ЄДРПОУ - 23231274) наступні
зміни:
- виключити зі складу спеціалістів закладу Донченка О.Я., Шулімова В.Д.,
Чарика С.К.;
- включити до складу спеціалістів Грачевського О.В. - викладача з ПДР,
ОБР, будови й експлуатації транспортних засобів і навчання керуванню
транспортними засобами категорії "А1", "В" та спеціаліста з навчання
керуванню транспортними засобами категорії "В" - Ковальова Ю.П.;
- внести, на підставі додаткових угод від 16.06.2020, до матеріальнотехнічної бази вказаного закладу інформацію про продовження до 01.05.2022
року терміну дії договорів оренди нерухомого майна від 01.07.2013 № 17 та
№ 18, площею 49,0 м2 та 78,0 м2 відповідно, розташованого за адресою: 27500,
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Городоцька, буд. 13.
IX. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Добровеличківського
спортивно-технічного
клубу
ТСОУ
(27000,
Кіровоградська область, смт. Добровеличківка, вул. Козацька, буд. 34/2,
код ЄДРПОУ - 02720508).
ВИСТУПИВ:
Віктор Хомутенко із пропозицією включити до складу спеціалістів
вказаного закладу Ткаченка Є.О. - спеціаліста з навчання керуванню
транспортними засобами категорії "В".
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
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2. Включити до складу спеціалістів Добровеличківського спортивнотехнічного клубу ТСОУ (27000, Кіровоградська область, смт. Добровеличківка,
вул. Козацька, буд. 34/2, код ЄДРПОУ - 02720508) Ткаченка Є.О. - спеціаліста з
навчання керуванню транспортними засобами категорії "В".
X. СЛУХАЛИ:
Пропозицію Оксани Брижицької про призначення наступного засідання
акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській області.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Наступне засідання акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ
в Кіровоградській області призначити на 14.00 год. 18 серпня 2020 року.

Голова акредитаційної комісії:

МВС

Оксана БРИЖИЦЬКА

Секретар

Роман ТРОЦЬКИИ
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Список
керівників навчальних закладів,
присутніх 04 серпня 2020 року на засіданні акредитаційної комісії
РСЦ МВС в Кіровоградській області
1. Тиран Максим Віталійович - директор TOB "Автошкола Форсаж2. Шавініна Інна Іванівна - директор Новоукраїнського РСТК ТСОУ
3. Кареліна Кристина Михайлівна - фізична особа - підприємець.
4. Кривошия

Віктор

Степанович

-

директор

Новоукраїнсь

міжшкільного навчально-виробничого комбінату.
5. Винярська Олена Володимирівна - директор Добровеличківсь
міжшкільного навчально-виробничого комбінату.
6. Скороход

Олександр

Вікторович

міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

-

директор

Долинсь:

