
Асоціація підприємств автомобільного транспорту
«Чернігівтрансавто»

Ініціативній групі з формування нового складу 
Громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації

ЗАЯВА
про підтвердження участі в установчих зборах з формування нового складу 

Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського 
суспільства з формування нового складу Громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації

візьме уповноважений представник Козир Володимир Олександрович голова Асоціації 
підприємств автомобільного транспорту «Чернігівтрансавто»

Додатки до заяви:
прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, рішення про 

делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні 
представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку персональних 
даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним 
особисто;

біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, 
імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця 
роботи, посади в ІГС, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або 
громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси 
електронної пошти (за наявності), сторінки у соціальних мережах (за наявності)); 

фото делегованого представника ІГС;
відомості про результати діяльності ІГС (проведені заходи, дослідження, надані 

послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному 
органу виконавчої влади письмових обгрунтованих пропозицій і зауважень з питань 
формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та 
інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом 
шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про 
формування складу Громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, (номер 
контактного телефону, посилання на офіційний вебсайт ІГС (за наявності), сторінка у 
соціальних мережах (за наявності);

мотиваційний лист делегованого представника ІГС, в якому наводяться мотиви



Асоціація підприємств автомобільного транспорту
«Чернігівтрансавто»

Рішення
про делегування для участі в установчих зборах представника, 

який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради при
Чернігівській ОДА

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
засідання правління Асоціація підприємств автомобільного транспорту

«Чернігівтрансавто»

10 Березня 2021 року № 11 м. Чернігів

Їрисутні: Козир В.О. -  голова правління Асоціації, 
ієни правління: Козир В.О., Нерета О.М., Баранчук С.В.

Порядок денний:

Про делегування представника Асоціація підприємств автомобільного 
транспорту «Чернігівтрансавто» для участі в установчих зборах з 
формування складу Громадської ради при ОДА у Чернігівській області.

Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах для формування складу 

Громадської ради при ОДА у Чернігівській області Козира Володимра 
Олександрович -голову правління Асоціації підприємств 
автомобільного транспорту «Чернігівтрансавто».

2. Підготувати та подати документи для реєстрації щодо участі і 
установчих зборах.



Асоціація підприємств автомобільного транспорту
«Чернігівтрансавто»

Голові ініціативної групи 
з формування нового складу Громадської 
ради при Чернігівській обласній державній 
адміністрації
Проскуріній Наталії Павлівні

ЗГОДА
на збір, обробку та оприлюднення персональних даних

Я, Козир Володимир Олександрович голова Асоціації підприємств 
автомобільного транспорту «Чернігівтрансавто»

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду

на збір, обробку та поширення моїх персональних даних ініціативною групою з

формування нового складу громадської ради при Чернігівській обласній

державній адміністрації.

Також повідомляю, що на даний час, я не є народним депутатом України,

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевої ради,

посадовою особою органів державної влади, органів влади Автономної

Республіки

«40



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
делегованого представника Асоціації підприємств автомобільного 
транспорту Чернігівтрансавто для участі в установчих зборах, який 

одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради при 
Чернігівській обласній державній адміністрації.

Вюзир Володимир Олександрович

1

число , місяць, рік народження і 
місце народження

18.05.1963р.н
м.Ніжин

Громадянство України
Посада, місце роботи директор Тов Пассервіс-Люкс

Посада в ІГС Г олова
Відомості про освіту освіта вища 

Харьковське вище воєнне авіаційне 
інженерне училище 

інжинер-механік
Наявність наукового ступеня не має

Трудова діяльність 3 2004 року ТОВ Пассервіс-Люкс
Громадянська діяльність Робота в комітеті транспорту та 

промисловості ГР при ОДА
ІІапрям роботи у Громадській раді транспорт та промисловість

Контактна інформація: поштова 
адреса , номер телефону, адреса 

електронної пошти

14037, м. Чернігів, вул. Громадська, 
39; тел.0955437899



Відомості
о • А • • • •  • ^  •про результати діяльності Асоціації підприємств автомобільного 

транспорту «Чернігівтрансавто»
(протягом шести місяців до дати оприлюднення ГР при ОДА 

повідомлення про формування складу Громадської ради)

1. Асоціації підприємств автомобільного транспорту
«Чернігівтрансавто».

2. Асоціація «Чернігівтрансавто».
3. Код ЄДРПОУ -  21395008. Дата державної реєстрації -  05.02.1998 р.
4. Асоціацією підприємств автомобільного транспорту 

«Чернігівтрансавто» вживались невідкладні заходи для зупинення згубних 
процесів в галузі автомобільних перевезень в області. Припинення діяльності 
«нелегалів» на автошляхах та впорядкування перевезення «пільговиків» і 
компенсації витрат автоперевізникам за їх перевезення.

5. Асоціація підприємств автомобільного транспорту
«Чернігівтрансавто» представляла та захищала права та законні інтереси 
роботодавців в галузі автомобільних перевезень пасажирів у економічній, 
соціально-трудовій та інших сферах, вела постійну, наполегливу роботу по 
захисту легальних автоперевізників області.

Члени Асоціації брали участь у засіданнях по питанню викоренення 
нелегальних перевезень пасажирів в області, перегляду тарифів за 
перевезення пасажирів на міжміських та приміських маршрутах 
внутрішньообласного сполучення.

Приймали участь у чисельних нарадах, в т. ч. в Чернігівській 
облдержадміністрації по порядку формування Конкурсних комітетів в 
районах, проведенні конкурсів на внутрішньорайонних маршрутах, в 
Міністерстві інфраструктури України.

Постійно вносились до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування пропозиції щодо вдосконалення роботи пасажирського

Асоціація підприємств автомобільного транспорту
«Чернігівтрансавто»



Асоціація підприємств автомобільного транспорту
«Чернігівтрансавто»

ВІДОМОСТІ
про місцезнаходження інституту громадянського суспільства

1. Повна назва ІГС Асоціація підприємств 
автомобільного транспорту 

«Чернігівтрансавто»

2. ПІБ керівника ІГС Козир Володимир Олександрович

3. Поштова адреса ІГС 14037, м.Чернігів. Громадська . 39

4. Адреса електронної пошти 
ІГС

елетронна адреса ІГС

5. Номер контактного телефону 
ІГС

0955437899

6. Посилання на офіційний веб
сайт ІГС (за наявності)

не має

7. Посилання на сторінку у 
соціальних мережах (за 
наявності)

не має



Асоціація підприємств автомобільного транспорту
«Чернігівтрансавто»

Мотиваційний лист

Голови правління асоціації підприємств автомобільного транспорту
« Чернігівтрансавто »

Я, висловлюю свою готовність до активної участі у роботі Громадської 
ради при Чернігівській ОДА.

Мета: забезпечити та впровадити ефективну співпрацю із підрозділами 
Чернігівської ОДА щодо:

участі громадськості у формуванні державної політики із питань 
транспортного обслуговувування жителів регіону;

надання якісних адміністративних послуг в сфері транспорту; 
розвиток саморегулювання;
Способи реалізації: 1) гармонізація соціальних, правових та

економічних стандартів згідно із стандартами (кодексами, правилами) ЄС у 
межах Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС; 2) легалізації економічного 
життя в країні задля становлення конкурентної ринкової економіки, у тому 
числі запровадження активного розвитку добровільного саморегулювання 
господарської та професійної діяльності ; 3) підготовка проектів нормативно- 
правових актів щодо покращення умов дозвільно-реєстраційних процедур та 
надання адміністративних послуг.

Як член громадської організації я щоденно стикаюсь не лише з 
проблемами, які існують у суб’єктів господарювання під час провадження 
господарської діяльності, але й на шляху до початку такої діяльності, а також 
із проблемами у сферах життя держави, а й в  окремих галузях державного 
життя та економіки. Лише за останні роки я спільно з членами громадської 
організації та в партнерстві з іншими фаховими організаціями прийняв 
участь участь у робочих групах з надання пропозицій по транспортним 
законопроектам.

З урахуванням викладеного, я маю не лише достатній досвід для участі 
у формуванні політики реформ в державі, а й ресурси, знання та партнерів,

іуванні транспорту

Козира Володимира Олександровича

CD. Козир


