Протокол № 15
засідання акредитаційної комісії
регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС
в Кіровоградській області
27.10.2020

м. Кропивницький

Голова - Оксана Брижицька
Секретар - Роман Троцький
Присутні члени: Віктор Хомутенко, 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 та
матеріально-технічної бази Світловодського навчального закладу ТСОУ (27500,
Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Городоцька, буд. 13, код
ЄДРПОУ-23231274).
ВИСТУПИЛИ:
Альона Білошиста із пропозицією внести у відомості про склад
спеціалістів вказаного закладу інформацію про атестат АА № 028124 виданий
21.09.2020 року спеціалісту Шеховцову С.А.
Наталія Борисенко із пропозицією внести до матеріально-технічної бази
вказаного закладу інформацію про поновлений 16 вересня 2020 року договір
№11 про оренду автомобіля ВАЗ 2106, номерний знак ВА8432АТ.
Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до складу спеціалістів та матеріально-технічної бази
Світловодського навчального закладу ТСОУ (27500, Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, вул. Городоцька, буд. 13, код ЄДРПОУ - 23231274)
інформацію про атестат АА № 028124 виданий 21.09.2020 року спеціалісту
Шеховцову С.А., а також інформацію про поновлений 16 вересня 2020 року
договір № 11 про оренду автомобіля ВАЗ 2106, номерний знак ВА8432АТ.
II. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Добровеличківського
спортивно-технічного
клубу
ТСОУ
(27000,

Кіровоградська область, смт. Добровеличківка, вул. Козацька, буд. 34/2,
код ЄДРПОУ - 02720508).
ВИСТУПИЛА:
Альона Білошиста із пропозицією внести у відомості про склад
спеціалістів вказаного закладу інформацію про атестат АА № 028127 виданий
28.09.2020 року спеціалісту Купріянову О.О.
Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до складу спеціалістів Добровеличківського спортивнотехнічного клубу ТСОУ (27000, Кіровоградська область, смт. Добровеличківка,
вул. Козацька, буд. 34/2, код ЄДРПОУ - 02720508) інформацію про атестат АА
№ 028127 виданий 28.09.2020 року спеціалісту Купріянову О.О.
III. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Добровеличківського міжшкільного навчально-виробничого комбінату (27000,
Кіровоградська обл., смт. Добровеличківка, вул. Шевченка, буд. 112,
код ЄДРПОУ - 23690208).
ВИСТУПИВ:
Віктор Хомутенко із пропозицією включити до складу спеціалістів
вказаного закладу Куліша О.М. - спеціаліста з навчання керуванню
транспортними засобами категорії "В".
Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Включити до складу спеціалістів Добровеличківського міжшкільного
навчально-виробничого
комбінату
(27000,
Кіровоградська
обл.,
смт. Добровеличківка, вул. Шевченка, буд. 112, код ЄДРПОУ - 23690208)
Куліша О.М. - спеціаліста з навчання керуванню транспортними засобами
категорії "В".
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 МВС
в Кіровоградській області призначити на 14.00 год. 03 листопада 2020 року.

Голова акредитаційної комісії:

Секретар

Оксана БРИЖИЦЬКА

Роман ТРОЦЬКИЙ

