Протокол № 16
засідання акредитаційної комісії
регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС
в Кіровоградській області
03.11.2020

м. Кропивницький

Голова - Оксана Брижицька
Секретар - Роман Троцький
Присутні члени: Віктор Хомутенко, Наталія Борисенко, Олександр Кострик,
Альона Білошиста, Олександр Дорошенко.
Присутній: Олександр Скороход - директор Долинського МНВК.
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 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.
4. Визначення часу та дати проведення наступного засідання
акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській області.
І. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо надання державної акредитації
Підвисоцькому міжшкільному навчально-виробничому комбінату (26122,
Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Підвисоке, вул. Миру,
15/2, код СДРПОУ - 23224021).
ВИСТУПИЛА:
Оксана Брижицька із пропозицією надати вказаному закладу державну
акредитацію.
Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Надати державну акредитацію Підвисоцькому міжшкільному
навчально-виробничому
комбінату
(26122,
Кіровоградська
область,
Новоархангельський район, с. Підвисоке, вул. Миру, 15/2, код СДРПОУ 23224021) з одночасним обсягом підготовки водіїв за напрямами:
- підготовка водіїв категорії "В" - ЗО осіб (35 тижнів навчання);
- підготовка водіїв категорії "СІ" - 20 осіб (70 тижнів навчання).

II. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо тимчасового припинення дії сертифіката
про державну акредитацію Долинського міжшкільного навчально-виробничого
комбінату (код ЄДРПОУ - 23695677) серії МВС № 000284, у зв'язку із
виявленими порушеннями вимог Порядку підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 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, що унеможливлює виконання робочих програм і планів підготовки
водіїв транспортних засобів у навчальних групах № 943 та № 944.
ВИСТУПИЛИ:
Олександр Скороход із повідомленням, що у зв'язку із закінченням
терміну дії атестатів спеціалістів навчальний процес в групах № 993 та № 994
було призупинено з 17 червня 2020 року і на теперішній час не відновлено про
що листом від 15.06.2020 вих. № 6/А було повідомлено ТСЦ 3543 та надав
копію вказаного листа з відміткою про його отримання (вх. № 3543-331 від
15.06.2020 року).
Віктор Хомутенко із повідомленням, що начальник ТСЦ 3543 Костянтин
Роздобудько підтвердив факт реєстрації вищезазначеного листа у журналі
обліку вхідних документів підрозділу, проте місце знаходження самого листа
невідоме, оскільки його виконання було доручено колишньому адміністратору
сервісного центру Лебедку Ю.Ю., якого було звільнено з посади 23 червня
2020 року під час реорганізації підрозділу.
Роман Троцький із повідомленням, що згідно відомостей про проведені
заняття з теоретичної підготовки та практичного керування транспортними
засобами, внесеними навчальним закладом в електронній формі до СДР МВС,
останні заняття з теоретичної підготовки у групі № 943 відбулось 15 червня
2020 року, у групі № 944 16.06.2020, а останні заняття з практичного керування
транспортними засобами відбулись відповідно 28 травня та 10 квітня 2020 року.
Оксана Брижицька із пропозицією відмовити у тимчасовому припиненні
дії сертифіката про державну акредитацію серії МВС № 000284 у зв'язку із
відсутністю фактів, які б свідчили про порушення закладом вимог Порядку
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних
засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009
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, під час здійснення підготовки водіїв
транспортних засобів у навчальних групах № 943 та № 944.
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Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Відмовити у тимчасовому припиненні дії сертифіката про державну
акредитацію Долинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату
(код ЄДРПОУ - 23695677) серії МВС № 000284 на підставі положень пункту 15
Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та
атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20.05.2009 № 490, та положень пунктів 5, 6 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 07.12.2009 № 515, у зв'язку із відсутністю фактів, які б свідчили
про порушення закладом вимог Порядку підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 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, під час здійснення підготовки водіїв транспортних засобів у навчальних
групах № 943 та № 944.
III. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Новоукраїнського МНВК (27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка,
вул. Павлівська, буд. 58, код ЄДРПОУ - 23680026).
ВИСТУПИЛА:
Альона Білошиста із пропозицією внести у відомості про склад
спеціалістів вказаного закладу інформацію про атестат АА № 028151 виданий
12.10.2020 року спеціалісту з навчання керуванню транспортними засобами
Нездоліну В. А.
Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до складу спеціалістів Новоукраїнського МНВК (27100,
Кіровоградська область, м. Новоукраїнка,
вул. Павлівська, буд. 58, код
ЄДРПОУ - 23680026) інформацію про атестат АА № 028151 виданий
12.10.2020 року спеціалісту з навчання керуванню транспортними засобами
Нездоліну В.А.
З

IV. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів та
матеріально-технічної бази Гайворонського районного спортивно-технічного
клубу ТСОУ (26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Василя Стуса,
буд. 2а, код ЄДРПОУ - 02720537).
ВИСТУПИЛИ:
Альона Білошиста із пропозицією внести у відомості про склад
спеціалістів вказаного закладу інформацію про атестати: АА № 028132 виданий
05.10.2020 року спеціалісту Кудряшовій Н.І., АА № 028051 та АА № 028068
видані 22 червня та 06 липня 2020 року спеціалісту Гришину М.Г.
Наталія Борисенко із пропозицією внести до матеріально-технічної бази
вказаного закладу інформацію про поновлений 19 жовтня 2020 року договір
в
оренди земельної ділянки
площею 31472 м2 , розташованої за адресою: 26300,
Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Василя Стуса, буд. 2а, на якій
знаходяться будівлі з навчальними класами та майданчики для навчання
керуванню транспортними засобами.
Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до складу спеціалістів та матеріально-технічної бази
Гайворонського районного спортивно-технічного клубу ТСОУ (26300,
Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Василя Стуса, буд. 2а, код ЄДРПОУ 02720537) наступні зміни:
- внести інформацію про атестати: АА № 028132 виданий 05.10.2020 року
спеціалісту Кудряшовій Н.І., АА № 028051 та АА № 028068 видані 22 червня та
06 липня 2020 року спеціалісту Гришину М.Г.;
- внести інформацію про поновлений 19 жовтня 2020 року договір оренди
земельної ділянки площею 31472 м2, розташованої за адресою: 26300,
Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Василя Стуса, буд. 2а, на якій
знаходяться будівлі з навчальними класами та майданчики для навчання
керуванню транспортними засобами.
V. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Гайворонського МНВК (26300, Кіровоградська область, м. Гайворон
вул. Центральна, буд. 78, код ЄДРПОУ - 23679939).
ВИСТУПИЛИ:
Олександр Кострик із пропозицією включити до складу спеціалістів
вказаного закладу викладача з ПДР та ОБР, будови та експлуатації
транспортних засобів Совика Д.М.
Альона Білошиста із пропозицією внести у відомості про склад
спеціалістів вказаного закладу інформацію про атестати: АА № 028064 виданий
30.06.2020 спеціалісту Радинському В.П., АА № 028063 виданий 30.06.2020
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спеціалісту Мельнику С.П. та
спеціалісту Кудряшовій Н.І.

АА № 028132 виданий 05.10.2020 року

Результати голосування: «за» - 7; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Включити до складу спеціалістів Гайворонського МНВК (26300,
Кіровоградська область, м. Гайворон вул. Центральна, буд. 78, код ЄДРПОУ 23679939) викладача з ПДР та ОБР, будови та експлуатації транспортних
засобів Совика Д.М. та внести інформацію про атестати: АА № 028064 виданий
30.06.2020 спеціалісту Радинському В.П., АА № 028063 виданий 30.06.2020
спеціалісту Мельнику С.П. та АА № 028132 виданий 05.10.2020 року
спеціалісту Кудряшовій Н.І.
.

VI. 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).
ВИСТУПИЛИ:
Альона Білошиста із пропозицією внести у відомості про склад
спеціалістів вказаного закладу інформацію про атестат АА № 028132 виданий
05.10.2020 року спеціалісту з надання домедичної допомоги Кудряшовій Н.І.
Результати голосування: «за» - 7; «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) інформацію про атестат АА № 028132 виданий
05.10.2020 року спеціалісту з надання домедичної допомоги Кудряшовій Н.І.
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. 10 листопада 2020 року.
Голова акредитаційної комісії
Секретар
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