Протокол № 9
позачергового засідання акредитаційної комісії
регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС
в Кіровоградській області
08.09.2020

м. Кропивницький

Голова - Оксана Брижицька
Секретар - Роман Троцький
Присутні члени: Віктор Хомутенко, Володимир Миндрул, Олександр Баланда,
Наталія Борисенко, Олександр Кострик, Альона Білошиста.
Присутній: Віктор Гарбузенко - заступник директора комунального закладу
"НЕЮ І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей міської ради міста Кропивницького
Кіровоградської області".
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
Вільшанському навчальному пункту Обласного комунального навчальнокурсового
комбінату
"Аграрник"
(26600,
Кіровоградська
область,
смт. Вільшанка, вул. Вишнева, буд. 62, код СДРПОУ - 39812657).
ВИСТУПИЛА:
Оксана Брижицька із пропозицією надати вказаному закладу державну
акредитацію.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.

2. Надати державну акредитацію Вільшанському навчальному пункту
Обласного
комунального
навчально-курсового
комбінату
"Аграрник"
(26600, Кіровоградська область, смт. Вільшанка, вул. Вишнева, буд. 62,
код ЄДРПОУ - 39812657) з одночасним обсягом підготовки водіїв за
напрямами:
- підготовка водіїв категорії "В" - 20 осіб (9 тижнів навчання);
- перепідготовка водіїв категорії "С" - 10 осіб (8 тижнів навчання).
II. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо тимчасового припинення дії сертифіката
про державну акредитацію комунального закладу "HBO І-ІІІ ступенів
"Науковий ліцей міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області"
(код ЄДРПОУ - 31703795) серії МВС № 001145, 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 та Вимог до закладів, що
проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють
таку підготовку, затверджених спільним наказом Міністерства внутрішніх
справ, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства
соціальної політики України № 255/369/132/344 від 05.04.2016 року, в частині
зменшення чисельності атестованих спеціалістів у навчальному закладі,
відсутності майданчика для навчання початковому керуванню транспортними
засобами, що унеможливлює виконання робочих програм і планів підготовки
водіїв транспортних засобів категорії "СІ" у навчальних групах № 10 та № 11, а
також не внесення до Єдиного державного реєстру МВС інформації про
проведені заняття з теоретичної підготовки і практичного керування
транспортними засобами у вищезазначених навчальних групах.
ВИСТУПИЛИ:
Віктор Гарбузенко із повідомленням, що дійсно, у зв'язку із звільненням
спеціаліста Півневої Л.Л., у закладі не залишилось атестованих викладачів з
ПДР, ОБР, будови та експлуатації транспортних засобів, а тому із виявленими
порушеннями згоден та запропонував припинити дію сертифіката про державну
акредитацію навчального закладу на ЗО днів для вжиття заходів, спрямованих
на повне усунення виявлених недоліків.
Віктор Хомутенко із пропозицією тимчасово припинити дію сертифіката
про державну акредитацію серії МВС № 001145 на ЗО 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
комунального закладу "НЕЮ І-ІІІ ступенів "Науковий ліцей міської ради міста
Кропивницького Кіровоградської області" (код ЄДРПОУ - 31703795) серії
МВС № 001145 на підставі положень пункту 15 Порядку державної акредитації
2

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 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 09 жовтня 2020 року.
У разі не усунення зазначених недоліків до 09 жовтня 2020 року
сертифікат про державну акредитацію закладу буде анульований відповідно до
пункту 15 Порядку та пункту 1 розділу V Інструкції.
III. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо поновлення дії сертифіката про державну
акредитацію
Новоукраїнського
міжшкільного
навчально-виробничого
комбінату (код ЄДРПОУ - 23680026) серії МВС № 001077 на підставі
звернення керівництва вказаного закладу (вх. № 932 від 01.09.2020) про
усунення порушень, через які дію сертифіката було тимчасово припинено
шляхом введення до складу спеціалістів викладача з надання домедичної
допомоги Фусарь А.Ю. (атестат спеціаліста АА № 028070 від 13.07.20) та
внесення до складу спеціалістів відомостей про атестати АА № 028091 від
26.08.2020 спеціаліста Жернового C.B., АА № 028090 від 26.08.2020 спеціаліста
Кривошиї B.C. та АА № 028092 від 26.08.2020 спеціаліста Сімдянова С.О.
ВИСТУПИЛИ:
Олександр Кострик 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 спеціалістів.
Оксана Брижицька із пропозицією поновити дію сертифіката про
державну акредитацію МВС № 001077 з одночасним внесенням до складу
спеціалістів вказаного закладу наступних змін:
- включити до складу спеціалістів викладача з надання домедичної
допомоги Фусарь А.Ю. та виключити спеціаліста Козацького М.В., термін дії
атестата якого закінчився 13.05.2020 року.
- внести до складу спеціалістів відомості про нові атестати АА № 028091
від 26.08.2020 спеціаліста Жернового C.B., АА № 028090 від 26.08.2020
спеціаліста Кривошиї B.C. та АА № 028092 від 26.08.2020 спеціаліста
Сімдянова С.О.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
З

2. Поновити
дію
сертифіката
про
державну
акредитацію
Новоукраїнського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (код
ЄДРПОУ - 23680026) серії МВС № 001077 з одночасним внесенням до складу
спеціалістів вказаного закладу наступних змін:
- включити до складу спеціалістів викладача з надання домедичної
допомоги Фусарь А.Ю. та виключити спеціаліста Козацького М.В., термін дії
атестата якого закінчився 13.05.2020 року.
- внести до складу спеціалістів відомості про нові атестати АА № 028091
від 26.08.2020 спеціаліста Жернового C.B., АА № 028090 від 26.08.2020
спеціаліста Кривошиї B.C. та АА № 028092 від 26.08.2020 спеціаліста
Сімдянова С.О.
IV. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Гайворонського політехнічного коледжу (26300, Кіровоградська область,
м. Гайворон вул. Свободи, буд. 94, код ЄДРПОУ - 05402751).
ВИСТУПИЛА:
Альона Білошиста із пропозицією внести до складу спеціалістів відомості
про нові атестати АА № 028079 від 03.08.2020 спеціаліста Ткачука В.І., АА
№ 028077 від 03.08.2020 спеціаліста Ткачика І.П. та АА № 028078
від 03.08.2020 спеціаліста Малиновського С.С.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до складу спеціалістів Гайворонського політехнічного
коледжу (26300, Кіровоградська область, м. Гайворон вул. Свободи, буд. 94,
код ЄДРПОУ - 05402751) відомості про атестати АА № 028079 від 03.08.2020
спеціаліста Ткачука В.І., АА № 028077 від 03.08.2020 спеціаліста Ткачика І.П.
та АА № 028078 від 03.08.2020 спеціаліста Малиновського С.С.
V. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Олександрійського навчального пункту Обласного комунального навчальнокурсового комбінату "Аграрник" (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. Діброви, буд. 85, код ЄДРПОУ - 39057672).
ВИСТУПИВ:
Віктор Хомутенко із пропозицією виключити зі складу спеціалістів
вказаного закладу спеціалістів Мельникова М.І., Безкоровайного C.B. та
включити до складу спеціалістів Дробота С.С., Казакова О.В. - спеціалістів 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. Виключити зі складу спеціалістів Олександрійського навчального
пункту Обласного комунального навчально-курсового комбінату "Аграрник"
(28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, буд. 85,
код ЄДРПОУ - 39057672) спеціалістів Мельникова М.І. і Безкоровайного C.B.
та включити до складу спеціалістів Дробота С.С. і Казакова О.В. - спеціалістів з
навчання керуванню транспортними засобами категорії "В".
X. СЛУХАЛИ:
Пропозицію Оксани Брижицької про призначення наступного засідання
акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ MB С 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. 15 вересня 2020 року.

Голова акредитаційної комісії:

Оксана БРИЖИЦЬКА

Секретар

Роман ТРОЦЬКИИ
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