мвс
РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(РСЦ МВС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ)
НАКАЗ
від А 1/ квітня 2020 р.

Львів

Про затвердження рішення
акредитаційної комісії РСЦ МВС у
Львівській області

Відповідно до Закону "Про дорожній рух", 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 травня 2009 р. № 490, та
Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що
проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, затвердженого наказом МВС України від 18 лютого 2016
р. № 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2016 р. за
№ 322/28452,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити прийняті на засіданні акредитаційної комісії РСЦ МВС у
Львівській області 24 квітня 2020 р. рішення.
2. Призначити секретарем акредитаційної комісії спеціаліста відділу
організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії із суб'єктами
господарювання РСЦ МВС у Львівській області Мокринського Андрія.
3. Надати акредитацію Товариству з обмеженою відповідальністю "Добрий
шофер" (код ЄДРПОУ 37976946, Львівська область, Пустомитівський район, с.
Сокільники, вул. Садова, буд. 68) із безстроковою дією сертифіката, з
одночасним обсягом підготовки водіїв за напрямами:
підготовка водіїв категорії "В", максимальною кількістю для одночасної
підготовки 60 (шістдесят) осіб строком 10 (десять) тижнів.
4. Внести зміни до матеріально-технічної бази Кам'янка-Бузького РСТК
ТСО України, код ЄДРПОУ 02718463.
5. Внести зміни до матеріально-технічної бази ПП "Бай Драйв", код
ЄДРПОУ 41243662.
6. Внести зміни до матеріально-технічної бази Державного навчального
закладу "Угнівський аграрно-будівельний ліцей", код ЄДРПОУ 05537176.
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ПРОТОКОЛ № 9
засідання акредитаційної комісії з державної акредитації закладів, що
проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв
транспортних засобів, РСЦ МВС у Львівській області

"24" квітня 2020 року

м. Львів

Присутні: голова комісії Лисик Володимир; секретар комісії Мокринський
Андрій.
Члени комісії: Риб’янов Володимир, Марко Ігор, Процишин Юрій; Романюк
Олег, Мураль Михайло, Сметанюк Євген.
Порядок денний:
1. Обрання секретаря акредитаційної комісії.
2. Про розгляд заяви та матеріалів, що подані на державну акредитацію
керівником ТОВ "Добрий шофер", ЄДРПОУ № 37976946.
3. Про розгляд заяви та матеріалів, що подані для внесення змін до
матеріально технічної бази директором Кам'янка-Бузького РСТК ТСО України,
код. ЄДРПОУ № 02718463.
4. Про розгляд заяви та матеріалів, що подані для внесення змін до
матеріально технічної бази керівником ПП "Бай Драйв", код. ЄДРПОУ №
41243662.
5. Про розгляд заяви та матеріалів, що подані для внесення змін до
матеріально технічної бази керівником Державного навчального закладу
"Угнівський аграрно-будівельний ліцей", код. ЄДРПОУ № 05537176.
6. Організаційні питання та визначення дати наступного засідання.
1. СЛУХАЛИ:
Лисика Володимира про необхідність обрання секретаря акредитаційної
комісії.
ВИСТУПИВ:
Лисик Володимир із пропозицією обрати секретаря акредитаційної комісії
спеціаліста відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії
із суб'єктами господарювання РСЦ МВС у Львівській області Мокринського
Андрія.
Результати поіменного голосування:
- Лисик Володимир
- "за"
- Риб’янов Володимир - "за"
- Марко Ігор
- "за"
- Процишин Юрій
- "за"
- Романюк Олег
- "за"
- Мураль Михайло
- "за"
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- Сметанюк Євген
- "за"
- Мокринський Андрій - "за".
Всього: "за" - 8, "проти" - 0, "утримались" - 0.
ВИРІШИЛИ:
Обрати секретаря акредитаційної комісії спеціаліста відділу організації
реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії із суб'єктами господарювання
РСЦ МВС у Львівській області Мокринського Андрія.
2. СЛУХАЛИ:
Лисика Володимира про розгляд заяви про проведення державної
акредитації та поданих матеріалів керівником ТОВ "Добрий шофер" ЄДРПОУ
№ 37976946.
ВИСТУПИЛИ:
Риб’янов Володимир, Марко Ігор, Романюк Олег, Процишин Юрій, які
зазначили відповідність поданих закладом матеріалів на акредитацію
встановленим нормам.
Запропоновано прийняти рішення про акредитацію закладу.
Результати поіменного голосування:
- Лисик Володимир
- "за"
- Риб’янов Володимир - "за"
- Марко Ігор
- "за"
- Процишин Юрій
- "за"
- Романюк Олег
- "за"
- Мураль Михайло
- "за"
- Сметанюк Євген
- "за"
- Мокринський Андрій - "за".
Всього: "за" - 8, "проти" - 0, "утримались" - 0.

ВИРІШИЛИ:
1.
Акредитувати ТОВ "Добрий шофер" (Львівська обл. Пустомитівськи
р-н., с. Сокільники, вул. Садова, буд. 68, ЄДРПОУ № 37976946) на підготовку
водіїв категорії "В", максимальною кількістю для одночасної підготовки 60
(шістдесят) осіб строком 10 (десять) тижні.
2. Секретарю комісії Мокринському Андрію:
3. В термін до 27.04.2020 надіслати до ГСЦ МВС повідомлення щодо
прийняття акредитаційної комісією рішення про акредитацію закладу.
4. В термін до 30.04.2020 оформити сертифікат установленої
законодавством форми про державну акредитацію закладу.
3. СЛУХАЛИ:
Риб’янова Володимира щодо внесення змін до матеріально-технічної бази
Кам'янка-Бузького РСТК ТСО України, код. ЄДРПОУ №02718463.
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ВИСТУПИВ:
Риб’янов Володимир який зазначили відповідність поданих закладом
матеріалів встановленим нормам.
Запропоновано прийняти рішення про зміну матеріально-технічної бази.
Результати поіменного голосування:
- Лисик Володимир
- "за"
- Риб’янов Володимир - "за"
- Марко Ігор
- "за"
- Процишин Юрій
- "за"
- Романюк Олег
- "за"
- Мураль Михайло
- "за"
- Сметанюк Євген
- "за"
- Мокринський Андрій - "за".
Всього: "за" - 8, "проти" - 0, "утримались" - 0.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до матеріально-технічної бази Кам'янка-Бузького РСТК ТСО
України, код. ЄДРПОУ №02718463.
4. СЛУХАЛИ:
Риб’янова Володимира щодо внесення змін до матеріально-технічної бази ПП
"Бай Драйв", код. ЄДРПОУ №41243662.
ВИСТУПИЛИ:
Лисик Володимир, Риб’янов Володимир, Марко Ігор, які зазначили
відповідність поданих закладом матеріалів встановленим нормам.
Запропоновано прийняти рішення про зміну матеріально-технічної бази.
Результати поіменного голосування:
Лисик Володимир
- "за"
Риб’янов Володимир - "за"
Марко Ігор
- "за"
Процишин Юрій
- "за"
Романюк Олег
- "за"
Мураль Михайло
- "за"
Сметанюк Євген
- "за"
Мокринський Андрій - "за"
Всього: "за" - 8, "проти" - 0, "утримались" - 0.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до матеріально-технічної бази ПП "Бай Драйв", код. ЄДРПОУ №
41243662.
5. СЛУХАЛИ:
Риб’янова Володимира щодо внесення змін до матеріально-технічної бази
Державного навчального закладу "Угнівський аграрно-будівельний ліцей", код.
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ЄДРПОУ № 05537176.
ВИСТУПИВ:
Риб’янов Володимир який зазначили відповідність поданих закладом
матеріалів встановленим нормам.
Запропоновано прийняти рішення про зміну матеріально-технічної бази.
Результати поіменного голосування:
Лисик Володимир
- "за"
Риб’янов Володимир - "за"
Марко Ігор
- "за"
Процишин Юрій
- "за"
Романюк Олег
- "за"
Мураль Михайло
- "за"
Сметанюк Євген
- "за"
Мокринський Андрій - "за".
Всього: "за" - 8, "проти" - 0, "утримались" - 0.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до матеріально-технічної бази Державного навчального
закладу "Угнівський аграрно-будівельний ліцей", код. ЄДРПОУ № 05537176.
6. СЛУХАЛИ:
Лисика Володимира про призначення наступного засідання акредитаційної
комісії РСЦ МВС у Львівській області.
Результати поіменного голосування:
Лисик Володимир
- "за"
Риб’янов Володимир - "за"
Марко Ігор
- "за"
Процишин Юрій
- "за"
Романюк Олег
- "за"
Мураль Михайло
- "за"
Сметанюк Євген
- "за"
Мокринський Андрій - "за"
Всього: "за" - 8, "проти" - 0, "утримались" - 0.
ВИРІШИЛИ:
1. Призначити наступне засідання акредитаційної комісії РСЦ МВС у
Львівській області об 11.00 год. 22 травня 2020 р. за адресою: м. Львів, вул.
Данила Апостола, буд. 11, каб. № 6.

Володимир ЛИСИК
й МОКРИНСЬКИЙ

