Протокол № 7
засідання акредитаційної комісії
регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС
в Кіровоградській області
18.08.2020

м. Кропивницький

Голова - Оксана Брижицька
Секретар - Роман Троцький
Присутні члени: Віктор Хомутенко, Володимир Миндрул, Олександр Баланда,
Наталія Борисенко, 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 та
матеріально-технічної
бази
Вільшанського
міжшкільного
навчальновиробничого комбінату (26600, Кіровоградська обл., смт. Вільшанка,
вул. Вишнева, буд. 62, код СДРПОУ - 23677403).
ВИСТУПИЛИ:
Альона Білошиста із пропозицією виключити зі складу спеціалістів
вказаного закладу Танасова В.В., а також поновити дані про атестати АА
№ 028048 від 15.06.2020 спеціаліста Бедрика В.В., АА № 028080 від 03.08.2020
спеціаліста Кудлюка О.В., АА № 028047 від 15.06.2020 та АА № 028073
від 20.07.2020 спеціаліста Доброва В.О.
Олександр Баланда із пропозицією включити до матеріально-технічної
бази вказаного закладу причеп ПГ ОРЛИК, номерний знак ВА6713ХТ, та
внести інформацію про заміну держаного номерного знаку автомобіля
САЗ 3507 з 21-23КДО на ВА 0761 ВХ, у звязку із проведенням перереєстрації
після переобладнання в спеціалізований учбовий.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до складу спеціалістів та матеріально-технічної бази
Вільшанського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (26600,
Кіровоградська область, смт. Вільшанка, вул. Вишнева, буд. 62, код
СДРПОУ - 23677403) наступні зміни:
- виключити зі складу спеціалістів Танасова В.В.;

- поновити у відомостях про склад спеціалістів дані про атестати
АА № 028048 від 15.06.2020 спеціаліста Бедрика В.В., АА № 028080
від 03.08.2020 спеціаліста Кудлюка О.В., АА № 028047 від 15.06.2020 та АА
№ 028073 від 20.07.2020 спеціаліста Доброва В.О.;
- включити до матеріально-технічної бази вказаного закладу причеп
ПГ ОРЛИК, номерний знак ВА6713ХТ;
- внести до матеріально технічної бази інформацію про заміну держаного
номерного знаку автомобіля САЗ 3507 з 21-23КДО на В А 0761 ВХ, у звязку із
проведенням перереєстрації після переобладнання в спеціалізований учбовий.
II. 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 МВС
в Кіровоградській області призначити на 14.00 год. 01 вересня 2020 року.

Голова акредитаційної комісії:

Оксана БРИЖИЦЬКА

Секретар

Роман ТРОЦЬКИИ
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