
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
Управління  розвитку   транспорту та зв`язку 

25006, м. Кіровоград, вул. К.Маркса, 41, тел.244800, 245898

НАКАЗ

від «____» липня 2011 року № _______

Про створення постійно
діючої комісії з питань розгляду 
скарг на водіїв транспорту
загального користування 
в м. Кіровограді

Керуючись ст. 140-146 Конституції України, ст. 19 Закону України           
«Про звернення громадян», ст. 30 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування», п. 3.21, 4.5 Положення про управління  розвитку   транспорту та 
зв’язку, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 
2011 року № 218

Н А К А З У Ю :

1. Створити постійно діючу комісії з питань розгляду скарг  на 
водіїв транспорту загального користування в м. Кіровограді (далі –Комісія) у 
складі згідно з додатком  1.

2. Основною функцією  комісії є розгляд скарг та звернень громадян щодо 
нетактовної поведінки водіїв транспортних засобів, які обслуговують міські 
маршрути загального користування в м. Кіровограді, та порушення ними 
Правил надання послуг автомобільним транспортом .



3. Встановити періодичність засідань Комісії щомісяця кожного другого  
четверга за умови надходження скарг та звернень громадян. У разі відсутності 
скарг громадян, які підлягають розгляду на Комісії, засідання не проводяться.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління О . Гонтарь

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови В.Дзядух



Додаток 1
до наказу № ____
від «___» липня 2011 року

С К Л А Д  
 постійно діючої комісії з питань   розгляду скарг  на   водіїв транспорту 

загального користування в м. Кіровограді

Голова комісії

 ГОНТАРЬ
Ольга Анатоліївна

- начальника управління   розвитку 
транспорту та зв’язку  

Заступник голови комісії

ЗУБЧЕНКО
Віктор Олександрович

- заступник начальника управління –
начальник відділу транспорту, 
промисловості та зв’язку 

Секретар комісії

Федоренко 
Юлія Сергіївна

- спеціаліст І категорії відділу праці та 
соціального захисту населення 
управління розвитку транспорту та 
зв’язку 

Члени комісії

ДЕНИСЕНКО 
Ганна Михайлівна

- завідувач сектору захисту прав 
споживачів відділу ресторанного 
господарства, послуг та захисту прав 
споживачів управління по сприянню 
розвитку торгівлі, та побутового 
обслуговування

БАТЄХІН
Борис Леонідович

- голова правління Кіровоградської 
обласної організації «Українське 
товариство сліпих» (за згодою)



БІЛЕНКО
Віталій Павлович

- голова Галузевої ради підприємств з 
питань транспорту м. Кіровограда             
(за згодою) 

ГОЛОВАНОВ
Анатолій Петрович

- голова правління ГО «Кіровоградська 
обласна асоціація автомобільних 
перевізників»(за згодою)

КРАСНОКУТСЬКИЙ 
Володимир Олексійович

- заступник голови  Кіровоградської 
міської ради ветеранів України (за 
згодою)

КУКУЛЕНКО
Олександр Васильович

- начальник територіального управління 
Головавтотрансінспекції в 
Кіровоградській області (за згодою)

УМРИХІН
Василь Іванович

- заступник голови Кіровоградської 
обласної громадської організації «Союз 
Чорнобиль України» (за згодою)

Начальник управління розвитку
транспорту та зв’язку О. Гонтарь

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови В.Дзядух


