Протокол № 14
засідання акредитаційної комісії
регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС
в Кіровоградській області
20.10.2020

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 та матеріалів, що подані на державну акредитацію
керівниками закладів 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 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 наданий на розгляд комісії
договір оренди № 1 1 від 01.08.2019 року майданчика для навчання початковому
керуванню транспортними засобами є не чинним, оскільки термін оренди
визначений пунктом 3.1 договору скінчився 01 серпня 2020 року і будь яких
інших документів, що підтверджують право закладу на користування
спорудами чи земельними ділянками для облаштування майданчика для
навчання початковому керуванню транспортними засобами на розгляд
акредитаційної комісії не надано.
Віктор Хомутенко із повідомленням, що під час розгляду поданих для
державної акредитації відомостей про склад спеціалістів та їх документів
виявлено факти одночасної роботи спеціалістів в декількох закладах. Так, за
даними СДР МВС спеціаліст з навчання керуванню транспортними засобами
Бур'янський C.B. працює у ПП "Професійний стандарт" (ЄДРПОУ - 37709902),
а спеціаліст з ПДР, ОБР, будови та експлуатації ТЗ і навчання керуванню
транспортними засобами Пузир В.О. працює у КЗ "Ліцей "Науковий" Міської
ради міста Кропивницького". Таким чином, залучення вищезазначених

спеціалістів для проведення підготовки водіїв транспортних засобів в TOB
"Автошкола Форсаж-12" унеможливлює виконання робочих програм і планів
підготовки та перепідготовки водіїв за заявленою максимальною кількістю осіб
для одночасної підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів.
Альона Білошиста із повідомленням, що на розгляд комісії подано пакет
документів спеціаліста з навчання керуванню транспортними засобами
Богача C.B. з медичною довідкою 10ААЄ № 037962 термін дії якої закінчився
04 січня 2020 року.
Оксана Брижицька із пропозицією відмовити TOB "Автошкола
Форсаж-12" в державній акредитації у зв'язку із відсутністю документів, що
підтверджують право закладу на користування спорудами чи земельними
ділянками для облаштування майданчика для навчання початковому керуванню
транспортними засобами, установленими фактами одночасної роботи
спеціалістів в декількох закладах, а також подання прострочених документів
спеціалістів закладу, 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 ЄДРПОУ - 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 внесення змін до складу спеціалістів КЗ
"НВО природничо-економіко-правовий ліцей - спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 8 (25030, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Бєляєва,
буд. 1, код ЄДРПОУ - 32791149).
ВИСТУПИЛА:
Альона Білошиста із пропозицією внести до відомостей про склад
спеціалістів вказаного закладу інформацію про атестати АА № 028107 виданий
07.09.2020 року спеціалісту Чернецькому I.A. та АА № 028049 виданий
15.06.2020 року спеціалісту Ковальовій Н.П.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до відомостей про склад спеціалістів КЗ "НВО природничоекономіко-правовий ліцей - спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 (25030,
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Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Бєляєва, буд. 1, код ЄДРПОУ 32791149) інформацію про атестати АА № 028107 виданий 07.09.2020 року
спеціалісту Чернецькому I.A. та АА № 028049 виданий 15.06.2020 року
спеціалісту Ковальовій Н.П.
III. 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 внести до відомостей про склад
спеціалістів вказаного закладу інформацію про атестат АА № 028120 виданий
14.09.2020 року спеціалісту Зеленському В.Б.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до відомостей про склад спеціалістів Олександрійської філії
автомобільної школи Кіровоградської обласної Всеукраїнської спілки
автомобілістів (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Братська,
буд. 77, код ЄДРПОУ - 39232075) інформацію про атестат АА № 028120
виданий 14.09.2020 року спеціалісту Зеленському В.Б.
IV. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів бази
Ульяновської автомобільної школи ТСОУ (26400, Кіровоградська обл.,
м. Благовіщенське, вул. Промислова, буд. 38, код ЄДРПОУ - 22209858).
ВИСТУПИВ:
Віктор Хомутенко із пропозицією внести до складу спеціалістів вказаного
закладу інформацію про видані 14.09.2020 атестати: АА № 028117 спеціалісту
Вербі А.Ф., АА № 028119 спеціалісту Власюку О.М., АА № 028116 спеціалісту
Забуранному A.B., АА № 028118 спеціалісту Музика В.І., АА № 028112
спеціалісту Одайській Н.І. та АА № 028113 спеціалісту Тавровському Г.Г.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до складу спеціалістів Ульяновської автомобільної школи
ТСОУ (26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське, вул. Промислова,
буд. 38, код ЄДРПОУ - 22209858) інформацію про видані 14.09.2020 атестати:
АА № 028117 спеціалісту Вербі А.Ф., АА № 028119 спеціалісту Власюку О.М.,
АА № 028116 спеціалісту Забуранному A.B., АА № 028118 спеціалісту
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Музика В.І., АА № 028112 спеціалісту Одайській Н.І. та АА № 028113
спеціалісту Тавровському Г.Г..
V. 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. 27 жовтня 2020 року.
Голова акредитаційної комісії:

^

Секретар

МВС

__Оксана БРИЖИЦЬКА
Роман ТРОЦЬКИИ
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