Протокол № 17
засідання акредитаційної комісії
регіонального сервісного центру головного сервісного центру МВС
в Кіровоградській області
10.11.2020

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.
І. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Світловодського навчального закладу ТСОУ (27500, Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, вул. Городоцька, буд. 13, код ЄДРПОУ - 23231274).
ВИСТУПИЛА:
Альона Білошиста із пропозицією внести у відомості про склад
спеціалістів вказаного закладу інформацію про атестати спеціалістів з навчання
керуванню транспортними засобами АА № 028155 виданий 19.10.2020 року
спеціалісту Шеховцову С.А. та АА № 028161 виданий 26.10.2020 року
спеціалісту Левченку М.Г.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до складу спеціалістів Світловодського навчального закладу
ТСОУ (27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Городоцька, буд. 13,
код ЄДРПОУ - 23231274) інформацію про атестати спеціалістів з навчання
керуванню транспортними засобами АА № 028155 виданий 19.10.2020 року
спеціалісту Шеховцову С.А. та АА № 028161 виданий 26.10.2020 року
спеціалісту Левченку М.Г.
II. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів
Знам'янського
міського спортивно-технічного
клубу ТСОУ
(27400,

Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Київська, буд. 23, код ЄДРПОУ 20644633).
ВИСТУПИВ:
Олександр Кострик із пропозицією включити до складу спеціалістів
вказаного закладу викладача з ПДР та ОБР, будови та експлуатації
транспортних засобів Іваненка Є.Р. (атестат АА № 028126 від 28.09.2020) та
спеціаліста з навчання керуванню транспортними засобами Белієнка М.С.
(атестат АА № 028125 від 28.09.2020).
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Включити до складу спеціалістів Знам'янського міського спортивнотехнічного клубу ТСОУ (27400, Кіровоградська обл., м. Знам'янка,
вул. Київська, буд. 23, код ЄДРПОУ - 20644633) викладача з ПДР та ОБР,
будови та експлуатації транспортних засобів Іваненка Є.Р. (атестат АА
№ 028126 від 28.09.2020) та спеціаліста з навчання керуванню транспортними
засобами Белієнка М.С. (атестат АА № 028125 від 28.09.2020).
III. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до складу спеціалістів та
матеріально-технічної бази Бобринецької зразкової автомобільної школи ТСОУ
(27200, Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Вознесенська, буд. З, код
ЄДРПОУ-02724558).
ВИСТУПИЛИ:
Олександр Баланда із пропозицією включити до матеріально-технічної
бази вказаного закладу учбові транспортні засоби: ЗИЛ 431410, номерний знак
ВА2839ВН та причеп ГКБ 8535, номерний знак ВА8634ХТ.
Володимир Миндрул із пропозицією включити до складу спеціалістів
вказаного закладу спеціалістів з навчання керуванню транспортними засобами
Почтар А.Ю. (атестат № 045581 від 16.02.2017) та Крицю С.О. (атестат
№045778 від 23.03.2018).
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Внести до складу спеціалістів та матеріально-технічної бази
Бобринецької зразкової автомобільної школи ТСОУ (27200, Кіровоградська
обл., м. Бобринець, вул. Вознесенська, буд. З, код ЄДРПОУ - 02724558)
наступні зміни:
- включити до матеріально-технічної бази учбові транспортні засоби:
ЗИЛ 431410, номерний знак ВА2839ВН та причеп ГКБ 8535, номерний знак
ВА8634ХТ;
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- включити до складу спеціалістів Почтар А.Ю. (атестат № 045581 від
16.02.2017) та Крицю С.О. (атестат № 045778 від 23.03.2018) - спеціалістів з
навчання керуванню транспортними засобами.
IV. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до матеріально-технічної
бази Добровеличківського міжшкільного навчально-виробничого комбінату
(27000, Кіровоградська обл., смт. Добровеличківка, вул. Шевченка, буд. 112,
код ЄДРПОУ - 23690208).
ВИСТУПИВ:
Олександр Баланда із пропозицією включити до матеріально-технічної
бази вказаного закладу учбовий автомобіль ГАЗ 5201, номерний знак
ВА3038ЕІ.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Включити до матеріально-технічної бази Добровеличківського
міжшкільного навчально-виробничого комбінату (27000, Кіровоградська обл.,
смт. Добровеличківка, вул. Шевченка, буд. 112, код ЄДРПОУ - 23690208)
учбовий автомобіль ГАЗ 5201, номерний знак ВА3038ЕІ.
V. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до матеріально-технічної
бази Новомиргородського навчального закладу ТСОУ (26000, Кіровоградська
обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. А. Гурічева, буд. 50,
код ЄДРПОУ - 23095693).
ВИСТУПИВ:
Віктор Хомутенко із пропозицією відмовити у включенні до матеріальнотехнічної бази вказаного закладу учбового автомобіля ЗАЗ TF698K, номерний
знак ВА9672АО, оскільки за даними ЄДР МВС даний транспортний засіб
використовується Маловисківською автошколою ТСОУ, для перепідготовки
водіїв транспортних засобів категорії В у навчальній групі № 96.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Відмовити
у
включенні
до
матеріально-технічної
бази
Новомиргородського навчального закладу ТСОУ (26000, Кіровоградська обл.,
Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. А. Гурічева, буд. 50,
код ЄДРПОУ - 23095693) учбового автомобіля ЗАЗ TF698K, номерний знак
ВА9672АО, у зв'язку із його використанням Маловисківською автошколою
ТСОУ, для перепідготовки водіїв транспортних засобів категорії В у навчальній
групі № 96.
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VI. СЛУХАЛИ:
Виступ Романа Троцького щодо внесення змін до матеріально-технічної
бази ФОП Кареліна К.М. (27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка,
вул. Кірова, буд. 25, реєстраційний номер облікової картки платника податків
та інших обов'язкових платежів - 1980022245).
ВИСТУПИВ:
Олександр Баланда із пропозицією включити до матеріально-технічної
бази вказаного закладу учбовий автомобіль ВАЗ 21063, державний номерний
знак 50-61КДА.
Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утрималися» - 0.
УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Включити до матеріально-технічної бази ФОП Кареліна К.М. (27100,
Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Кірова, буд. 25, реєстраційний
номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів 1980022245) учбовий автомобіль ВАЗ 21063, номерний знак 50-61КДА.
VI. 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. 17 листопада 2020 року.
Голова акредитаційної комісії:
Секретар

