Протокол № 12
засідання акредитаційної комісії
регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС
в Кіровоградській області
06.10.2020

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 ГСЦ МВС в Кіровоградській області.
I. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
приватного підприємства "Кіровоградська автошкола центр" (25006,
Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 8,
кв. 41, код ЄДРПОУ - 38268687).
ВИСТУПИЛА:
Альона Білошиста із пропозицією внести у відомості про склад
спеціалістів вказаного закладу інформацію про атестат АА № 028108 виданий
14.09.2020 року спеціалісту Маєру Ю.І.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести у відомості про склад спеціалістів 1111 "Кіровоградська
автошкола центр" (25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Велика
Перспективна, буд. 8, кв. 41, код ЄДРПОУ - 38268687) інформацію про атестат
АА № 028108 виданий 14.09.2020 року спеціалісту Маєру Ю.І.
II. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів та
матеріально-технічної бази Олександрівської філії автомобільної школи
Кіровоградської обласної Всеукраїнської спілки автомобілістів (27300,
Кіровоградська обл., смт. Олександрівка, вул. Нахімова, буд. З, код ЄДРПОУ 39232065).

ВИСТУПИЛИ:
Володимир Миндрул із пропозицією включити до складу спеціалістів
вказаного закладу Лисенка C.B. - спеціаліста з навчання керуванню
транспортними засобами категорії "В".
Наталія Борисенко із пропозицією внести до матеріально-технічної бази
вказаного закладу інформацію про місце розташування майданчика для
навчання початковому керуванню транспортних засобів, яку не було внесено
під час розгляду заяви про проведення державної акредитації від 22 серпня
2019 року № 18475 та доданих до неї матеріалів, у тому числі висновку від 24
липня
2019
року
про
відповідність
матеріально-технічної
бази
Олександрівської філії автомобільної школи Кіровоградської обласної
Всеукраїнської спілки автомобілістів визначеним вимогам.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до складу спеціалістів та матеріально-технічної бази
Олександрівської філії автомобільної школи Кіровоградської обласної
Всеукраїнської
спілки
автомобілістів
(27300,
Кіровоградська
обл.,
смт. Олександрівка, вул. Нахімова, буд. З, код ЄДРПОУ - 39232065) наступні
зміни:
до складу спеціалістів включити Лисенка C.B. - спеціаліста з навчання
керуванню транспортними засобами категорії "В";
до матеріально-технічної бази внести інформацію про місце
розташування майданчика для навчання початковому керуванню транспортних
засобів, яку не було внесено під час розгляду заяви про проведення державної
акредитації від 22 серпня 2019 року № 18475 та доданих до неї матеріалів, у
тому числі висновку від 24.07.2019 року про відповідність матеріальнотехнічної бази Олександрівської філії автомобільної школи Кіровоградської
обласної Всеукраїнської спілки автомобілістів визначеним вимогам.
III. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Світлово дської філії ПП "Кіровоградська автошкола центр" (27504,
Кіровоградська обл.^ м. Світловодськ, вул. Приморська, буд. З 8-А,
приміщення 1, код ЄДРПОУ - 39344737).
ВИСТУПИЛА:
Альона Білошиста із пропозицією внести у відомості про склад
спеціалістів вказаного закладу інформацію про атестат АА № 028109 виданий
14.09.2020 року спеціалісту Стенька О.Г.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
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2. Внести у відомості про склад спеціалістів Світловодської філії
ПП "Кіровоградська автошкола центр" (27504, Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, вул. Приморська, буд. З 8-А, приміщення 1, код ЄДРПОУ 39344737) інформацію про атестат АА № 028109 виданий 14.09.2020 року
спеціалісту Стенька О.Г.
IV. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до матеріально-технічної
бази TOB "Навчальний центр підготовки та перепідготовки водіїв
транспортних засобів" (27400, Кіровоградська обл., м. Знам'янка,
вул. Привокзальна, буд. 6-В, код ЄДРПОУ - 43037620).
ВИСТУПИВ:
Олександр Баланда із пропозицією включити до матеріально-технічної
бази вказаного закладу учбові транспортні засоби: Є A3 3507, номерний знак
ВА6431СА, САЗ 3507, номерний знак ВА6413СА, та мотоцикл VIPER V250R-1,
номерний знак ВА8415АА.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Включити до матеріально-технічної бази TOB "Навчальний центр
підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів" (27400,
Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Привокзальна, буд. 6-В, код ЄДРПОУ 43037620) учбові транспортні засоби: САЗ 3507, номерний знак ВА6431СА,
САЗ 3507, номерний знак ВА6413СА, та мотоцикл VIPER V250R-1, номерний
знак ВА8415АА.
V. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів та
матеріально-технічної бази Новгородківського міжшкільного навчальновиробничого комбінату (28200, Кіровоградська область, Новгородківський
район, смт. Новгородка, вул. Авер'янова, буд. 1, код ЄДРПОУ - 30974764).
ВИСТУПИЛИ:
Альона Білошиста із пропозицією внести у відомості про склад
спеціалістів вказаного закладу інформацію про видані атестати: АА № 028105
від 07.09.20 спеціалісту Ляшенку В.М., АА № 028061 від 30.06.20 спеціалісту
Кравченку С.Б., АА № 028046 від 09.06.20 та АА № 028062 від 30.06.20
спеціалісту Гребеневичу С.Т.
Оксана Брижицька із пропозицією внести до матеріально-технічної бази
вказаного закладу інформацію про майданчик для навчання початковому
керуванню транспортними засобами, яку не було внесено під час розгляду
заяви про проведення державної акредитації від 11 липня 2017 року № 11436 та
доданих до неї матеріалів, у тому числі висновку від 09 червня 2017 року про
відповідність матеріально-технічної бази Новгородківського міжшкільного
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навчально-виробничого комбінату визначеним вимогам, а також внести
інформацію про поновлений 24 травня 2019 року договір № 1 оренди
майданчика, на якому розташовано майданчик для навчання початковому
керуванню транспортними засобами, площею 19745 м
розташованого за
адресою: 28200, Кіровоградська область, смт. Новгородка, вул. Пушкіна, 132.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до складу спеціалістів та матеріально-технічної бази
Новгородківського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (28200,
Кіровоградська
область, Новгородківський район, смт. Новгородка,
вул. Авер'янова, буд. 1, код ЄДРПОУ - 30974764) наступні зміни:
до відомостей про склад спеціалістів внести інформацію про видані
атестати: АА № 028105 від 07.09.20 спеціалісту Ляшенку В.М., АА № 028061
від 30.06.20 спеціалісту Кравченку С.Б., АА № 028046 від 09.06.20 та АА
№ 028062 від 30.06.20 спеціалісту Гребеневичу С.Т.
до матеріально-технічної бази внести інформацію про майданчик для
навчання початковому керуванню транспортними засобами, яку не було
внесено під час розгляду заяви про проведення державної акредитації від 11
липня 2017 року № 11436 та доданих до неї матеріалів, у тому числі висновку
від 09 червня 2017 року про відповідність матеріально-технічної бази
Новгородківського
міжшкільного
навчально-виробничого
комбінату
визначеним вимогам, а також внести інформацію про поновлений 24 травня
2019 року договір № 1 оренди майданчика, на якому розташовано майданчик
для навчання початковому керуванню транспортними засобами, площею 19745
квадратних метрів, розташованого за адресою: 28200, Кіровоградська область,
смт. Новгородка, вул. Пушкіна, 132.
VI. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до матеріально-технічної
бази Маловисківської автошколи ТСОУ (26200, Кіровоградська обл.,
м. Мала Виска, вул. Київська, буд. 39, код ЄДРПОУ - 02724535).
ВИСТУПИВ:
Олександр Баланда із пропозицією внести до матеріально-технічної бази
вказаного закладу інформацію про заміну державних номерних знаків
автомобіля ЗИЛ 130 з 31-78КДН на ВА8774ВХ та причепа ГКБ 819 з 77-73КД
на ВА4405ХО у зв'язку із проведенням перереєстрації при заміні реєстраційних
документів.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до матеріально-технічної бази Маловисківської автошколи
ТСОУ (26200, Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Київська, буд. 39,
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код ЄДРПОУ - 02724535) інформацію про заміну державних номерних знаків
автомобіля ЗИЛ 130 з 31-78КДН на ВА8774ВХ та причепа ГКБ 819 з 77-73КД
на ВА4405ХО.
VII. 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. 13 жовтня 2020 року.

Голова акредитаційної комісії:
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МВС

Оксана БРИЖИЦЬКА

Роман ТРОЦЬКИИ

