Протокол № 1
засідання акредитаційної комісії регіонального сервісного центру
ГСЦ МВС в Івано-Франківській області (філії ГСЦ МВС)
12.01.2022

Івано-Франківськ
Голова - Кушнірчук Д.В.
Секретар - Юрчук П.В.
Присутні члени: Кулак К.В., Француз А.А., Гриньків І.М., Куриляк В.М.,
Кіндрат О.Б.
Порядок денний:
1. Розгляд заяви та матеріалів про видачу сертифіката про державну
акредитацію, що подані керівником навчального закладу з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у
зв’язку із зміною найменування закладу, без зміни місця провадження освітньої
діяльності та обсягів підготовки водіїв.
2. Про розгляд заяв та матеріалів про зміну матеріально-технічної бази
(далі - МТБ) та складу спеціалістів навчальних закладів з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.
3. Про визначення часу та дати проведення наступного засідання
акредитаційної комісії регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в ІваноФранківській області (філії ГСЦ МВС) (далі по тексту - РСЦ ГСЦ).
Щодо питання № 1 порядку денного.
СЛУХАЛИ:
Юрчука П.В. про:
щодо видачі сертифіката про державну акредитацію навчальному закладу Відокремленому структурному підрозділу «Снятинський фаховий коледж
закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (код ЄДРПОУ 34865463), у зв’язку із зміною найменування, без зміни місця провадження
освітньої діяльності та обсягів підготовки водіїв.
ВИСТУПИВ:
Кушнірчук Д.В. із пропозицією видати вказаному закладу сертифікат про
державну акредитацію.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Кулак К.В., Юрчук П.В.,
Гриньків І.М., Француз А.А., Куриляк В.М., Кіндрат О.Б.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
видати сертифікат про державну акредитацію навчальному закладу Відокремленому структурному підрозділу «Снятинський фаховий коледж
закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (код ЄДРПОУ -

2

34865463), у зв’язку із зміною найменування,
без
провадження освітньої діяльності та обсягів підготовки водіїв.

зміни місця

ТПоло питання № 2 порядку денного.
СЛУХАЛИ:
Юрчука П.В. про:
розгляд документів щодо зміни до МТБ
Яремчанського МНВК (код ЄДРПОУ - 20556219).

навчального

закладу

-

ВИСТУПИВ:
Кушнірчук Д.В. запропонував за результатами розгляду документів зміни
до МТБ навчального закладу - Яремчанського МНВК (код ЄДРПОУ 20556219), а саме внесення наступного спеціаліста: Бобика Андрія
Ярославовича.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Кулак К.В., Юрчук П.В.,
Гриньків І.М., Француз А.А., Куриляк В.М., Кіндрат О.Б.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
додати до МТБ навчального закладу - Яремчанського МНВК (код
ЄДРПОУ - 20556219) наступного спеціаліста: Бобика Андрія Ярославовича.
СЛУХАЛИ:
Юрчука П.В. про:
розгляд документів щодо зміни до МТБ навчального закладу
Калуської філії «Івано-Франківської ВСА» (код ЄДРПОУ - 39573819).

-

ВИСТУПИВ:
Кушнірчук Д.В. запропонував за результатами розгляду документів зміни
до МТБ навчального закладу - Калуської філії «Івано-Франківської ВСА » (код
ЄДРПОУ - 39573819), а саме видалити наступні транспортні засоби: КНОТТ
31, номерний знак АТ0746ХТ; HONDA DIO, номерний знак АТАА2472; VIPER
ZS125-J, номерний знак АТ2079АА; VOLKSWAGEN PASSAT, номерний знак
АТ4045ЕК; ВАЗ 210990-20, номерний знак АТ2409АК, КІА RIO, номерний
знак АТ5896АТ; ВАЗ 210700-20, номерний знак АТ1260АО; ВАЗ 210700-20,
номерний знак АТ7367АМ.
Результати голосування: «за» - 7 (Кушнірчук Д.В., Кулак К.В., Юрчук П.В.,
Гриньків І.М., Француз А.А., Куриляк В.М., Кіндрат О.Б.); «проти» - 0;
«утрималися» - 0.
ВИРІШИЛИ:
видалити з МТБ навчального закладу - Калуської філії «Івано-Франківської
ВСА» (код ЄДРПОУ - 39573819) наступні транспортні засоби: КНОТТ 31,

з
номерний знак АТ0746ХТ; HONDA DIO, номерний знак АТАА2472;
VIPER ZS125-J, номерний знак АТ2079АА; VOLKSWAGEN PASSAT,
номерний знак АТ4045ЕК; ВАЗ 210990-20, номерний знак АТ2409АК, КІА
RIO, номерний знак АТ5896АТ; ВАЗ 210700-20, номерний знак АТ1260АО;
ВАЗ 210700-20, номерний знак АТ7367АМ.
ІЦоло питання № 3 порядку денного.
СЛУХАЛИ:
Кушнірчук Д.В. про:
призначення наступного засідання акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ МВС
в Івано-Франківській області.
ВИРІШИЛИ:
наступне засідання акредитаційної комісії РСЦ ГСЦ МВС в ІваноФранківській області призначити на 10.00 год.. 26 січня 2022 d o kv .

Голова акредитаційної комісії:
Секретар

Петро ЮРЧУК

