
Чернігівська міська громадська організація “Асоціація
пасажирських перевізників м.Чернігв

“ Чернігівпастранс ”

Ініціативній групі з формування нового складу 
Громадської ради при Чернігівській обласній 

, державній адміністрації

ilijOZ. У  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 Мошко Віктор Васильович представник Чернігівської 
міської громадської організації “Асоціація пасажирських перевізників м.Чернігів

“ Чернігівпастранс ”
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 обґрунтованих 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 
бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді.

Голова ЧМ ГР 
Асоціація пасажирських перевізник 
м.Чернігів “ Чернігівпастранс” В.Г. Петришин



Чернігівська міська громадська організація «Асоціація
пасажирських перевізників м.Чернігів “ Чернігівпастранс”

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

від 03.03.2021 року м.Чернігів № 2

Присутні: Петриш ин В.Г -  голова Організації.

Члени правління: Петриш ин В.Г., Приходько В.І., М іш ок В.М.

П орядок денний:
1. Про участь представника організації в установчих зборах з 

формування нового складу Громадської ради при Чернігівській обласній 
державній адміністрації.

Вирішили:

1.Делегувати для участі в установчих зборах для обрання складу Громадської 
ради при Чернігівській обласній державній адміністрації - М ошка Віктора 
Васильовича -  представникаЧернігівської міської громадської організації 

«Асоціація пасажирських перевізників м.Чернігів “ Чернігівпастранс”

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Головуючий I I  ЖРШПШіт а ї Щ    в  г  петриш ин



Чернігівська міська громадська організація “Асоціація
пасажирських перевізників м.Чернігв

“ Чернігівпастранс ”

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, М ошко Віктор Васильович Чернігівської міської громадської організації 

“Асоціація пасажирських перевізників м.Чернігв “ Чернігівпастранс ” 

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 Крим та органів місцевого самоврядування.

10.03.2021рік В.В.М ошко



БІО ГРАФ ІЧН А ДО ВІДКА
делегованого представника Чернігівської м іської громадської організації 
“Асоціація пасажирських перевізників м.Чернігів “ Чернігівпастранс” для 
участі в установчих зборах, який одночасно є кандидатом на обрання до

складу Громадської ради при Чернігівській обласній державній адміністрації.

М ошко Віктор Васильович

ва
число , місяць, рік народження і 

місце народження
04.11.1975 м.Чернігів

Громадянство України
П осада, місце роботи Тов “Автоекспрес” 

механік
Посада в ІГС представник Чернігівської міської 

громадської організації 
“Асоціація пасажирських 
перевізників м.Чернігів “ 

Чернігівпастранс”
Відомості про освіту 2012-20 Іброки 

М ежрегіональна Академія управління 
персоналу

Н аявність наукового ступеня нема
Трудова діяльність з 04 2013 по теперіш ній час робота в 

ТОВ “Автоекспрес” механік
Громадянська діяльність Голова комітету з питань транспорту, 

промисловості і зв ’язку з 2017року

Напрям роботи у Громадській раді транспорт та промисловість
Контактна інформація: поштова 
адреса , номер телефону, адреса 

електронної пошти

14037 м.Чернігів, вул.Громадська 39 
ictor41151 (й),шпаі1.сот 

0669942037
Посилання на сторінку у 

соціальних мережах ( за бажанням)

Я не заперечую проти on 

Мошко Віктор Васильович



ВІДОМОСТІ 
про результати діяльності Чернігівської міської громадської 

організація «Асоціація пасажирських перевізників м.Чернігів 
“ Чернігівпастранс”

1. Чернігівська міська громадська організація «Асоціація пасажирських
перевізників м.Чернігів “ Чернігівпастранс”

2. код ЄДРПОУ 35385764

3. ЧМ ГР «Асоціація пасажирських перевізників м.Чернігів 
“Чернігівпастранс” вживались невідкладні заходи для зупинення згубних 
процесів в галузі автомобільних перевезень в області. Припинення діяльності “ 
нелегалів ” автош ляхах та впорядкування перевезення “пільговиків” і 
компенсації витрат автоперевізникам за їх перевезення. Досвід роботи в 
консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади: очолюю в 
данний момент комітет з питань транспорту та промисловості при Чернігівській 
обласній державній адміністрації. ЧМ ГР «Асоціація пасажирських перевізників 
м.Чернігів “Чернігівпастранс” представляла та захищ ала права та законні 
інтереси роботодавців в галузі автомобільних перевезень пасажирів в області у 
економічній , соціально-трудовій та інших сверах, вела постійну , наполегливу 
роботу по захисту легальних автоперевізників області. Члени організації брали 
участь у засіданнях по питанню виколення нелегальних перевезень пасажирів в 
області, перегляду тарифів за перевезення пасажирів на міжміських та 
приміських марш рутах внутрішньо обласного 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 М іністерстві інфраструктури України.

Постійно вносились до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування пропозиції щодо вдосконалення роботи пасажирського 
автотранспорту в області.

Чернігівська міська громадська організація «Асоціація
пасажирських перевізників м.Чернігів “ Чернігівпастранс”

Асоціація пасажирських перевізникі 
м.Чернігів “ Чернігівпастранс”

Голова ЧМ ГР

уст03.

/

В.Г. Петришин



ВІДОМОСТІ
про місцезнаходження інституту громадянського суспільства

1. Повна назва ІГС Чернігівська міська громадська 
організація «Асоціація пасажирських 

перевізників м.Чернігів 
“ Чернігівпастранс”

2. ПІБ керівника ІГС Петриш ин Василь Григорович

3. Пош това адреса ІГС 14037, м.Чернігів. Громадська . 39

4. Адреса електронної пошти 
ІГС

ictor 41151 @ gmail.com

5. Номер контактного телефону 
ІГС

0669942037

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

нема

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

нема

//,■*&/ . . . \v%\\ І/а І /  А соціація \д«Д\
т ічт ж т пщ
\\* ідентифікаційний

40. 03. eMp.



Чернігівська міська громадська організація «Асоціація
пасажирських перевізників м.Чернігів “ Чернігівпастранс”

М О Т И В А Ц І Й Н И Й  Л И С Т

представник Чернігівська міська громадська організація 
«Асоціація пасажирських перевізників м.Чернігів “ 

Чернігівпастранс”

М ош ко Віктор Васильович
За основу діяльності в Громадській раді при ОДА візьму досвід роботи 

в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади : очолюю 
в даний час комітет з питань транспорту та промисловості при Чернігівській 
обласній державній адміністрації.

Представництво та захист прав та законних інтересів роботодавців в 
галузі автомобільних перевезень пасажирів у економічній, соціально- 
трудовій та інш их сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами 
соціального партнерства

П редставник ЧМ ГР  

Асоціація пасажирських пере 

м.Чернігів “ Чернігівпастр


