Протокол № 10
засідання акредитаційної комісії
регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС
в Кіровоградській області
15.09.2020

м. Кропивницький

Голова - Оксана Брижицька
Секретар - Роман Троцький
Присутні члени: Віктор Хомутенко, Володимир Миндрул, Олександр Баланда,
Наталія Борисенко, Олександр Кострик, Альона Білошиста.
Присутній: Олена Винярська - директор Добровеличківського міжшкільного
навчально-виробничого комбінату.
Порядок денний:
1. Розгляд питання щодо поновлення дії сертифіката про державну
акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів.
2. 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.
3. Визначення часу та дати проведення наступного засідання
акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській області.
І. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо поновлення дії сертифіката про державну
акредитацію Добровеличківського міжшкільного
навчально-виробничого
комбінату (код ЄДРПОУ - 23690208) серії МВС № 000798 на підставі
звернення керівництва вказаного закладу (вх. № 1009 від 04.09.2020) про
усунення порушень, через які дію сертифіката було тимчасово припинено
шляхом введення до складу спеціалістів: викладачів з ПДР, ОБР, будови й
експлуатації транспортних засобів Голоцвана C.B. (атестати спеціаліста
№ 045746, № 045747- від 13.02.2018), Кучугуру С.О. (атестат спеціаліста
АА № 028065 від 03.06.2020) та спеціаліста з навчання практичному керуванню
транспортними
засобами
Ткаченка
С.О.
(атестат
спеціаліста
АА № 028071 від 13.07.2020), а також внесення до складу спеціалістів
відомостей про атестати АА № 028072 від 13.07.2020 спеціаліста
Купріянова О.О., та АА № 028094 від 26.08.2020 спеціаліста Полтавського Р.В.
ВИСТУПИЛИ:
Віктор Хомутенко із повідомленням, що подані навчальним закладом
копії документів спеціалістів заперечень не викликають, а їх кількість є
достатньою для виконання у повному обсязі та визначені строки робочих
програм і планів підготовки та перепідготовки водіїв за заявленою

максимальною кількістю осіб для одночасної підготовки та перепідготовки
водіїв транспортних засобів.
Оксана Брижицька із пропозицією поновити дію сертифіката про
державну акредитацію МВС № 000798 з одночасним внесенням до складу
спеціалістів вказаного закладу наступних змін:
- включити до складу спеціалістів викладачів з ПДР, ОБР, будови й
експлуатації транспортних засобів Голоцвана C.B. і Кучугуру С.О. та
спеціаліста з навчання практичному керуванню транспортними засобами
Ткаченка Є.О., а також виключити спеціалістів Шиленка О.В., Шевченка P.O.,
Федорова І.О. термін дії атестатів яких закінчився 13.05.2020 року.
внести до складу спеціалістів відомості про нові атестати
АА № 028072 від 13.07.2020 спеціаліста Купріянова О.О. та АА № 028094
від 26.08.2020 спеціаліста Полтавського Р.В.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Поновити
дію
сертифіката
про
державну
акредитацію
Добровеличківського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (код
ЄДРПОУ - 23690208) серії МВС № 000798 з одночасним внесенням до складу
спеціалістів вказаного закладу наступних змін:
включити до складу спеціалістів викладачів з ПДР, ОБР, будови й
експлуатації транспортних засобів Голоцвана C.B. і Кучугуру С.О. та
спеціаліста з навчання практичному керуванню транспортними засобами
Ткаченка Є.О., а також виключити спеціалістів Шиленка О.В., Шевченка P.O.,
Федорова І.О. термін дії атестатів яких закінчився 13.05.2020 року.
внести до складу спеціалістів відомості про нові атестати
АА № 028072 від 13.07.2020 спеціаліста Купріянова О.О. та АА № 028094
від 26.08.2020 спеціаліста Полтавського Р.В.
II. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Олександрійської філії автомобільної школи Кіровоградської обласної
Всеукраїнської
спілки
автомобілістів
(28000,
Кіровоградська
обл.,
м. Олександрія, вул. Братська, буд. 77, код ЄДРПОУ - 39232075).
ВИСТУПИЛА:
Альона Білошиста із пропозицією включити до складу спеціалістів
вказаного закладу Коваля В.М. - спеціаліста з навчання керуванню
транспортними засобами категорії "В".
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Включити
до
складу
спеціалістів
Олександрійської
філії
автомобільної школи Кіровоградської обласної Всеукраїнської спілки
2

автомобілістів (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Братська, 77,
код ЄДРПОУ - 39232075) Коваля В.М. - спеціаліста з навчання керуванню
транспортними засобами категорії "В".
III. 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. ЗО вересня 2020 року.

Голова акредитаційної комісії

Оксана БРИЖИЦЬКА

Секретар

Роман ТРОЦЬКИЙ

З

