
Повідомлення про  перенесення дати установчих зборів для формування 

складу Громадської ради при Державній службі морського та річкового 

транспорту України на період 2022-2024 років 

 

            Відповідно до пункту 9 Типового положення про громадську раду при 

міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 

районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 

(далі – Типове положення), пункту 20 Положення про Громадську раду при 

Державній службі морського та  річкового транспорту України  - не пізніше ніж 

за 45 календарних днів до проведення установчих зборів в обов’язковому 

порядку повинна бути оприлюднена на офіційному вебсайті Морської 

адміністрації  інформація про орієнтовну  дату, час, місце, порядок проведення 

установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, 

відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та 

номер телефону відповідальної особи. 

         Згідно з Протоколом засідання Ініціативної групи з формування нового 

складу Громадської ради при Державній службі морського та річкового 

транспорту України № 1 від 18.02.2022  та відповідного повідомлення  

на офіційному вебсайті Морської адміністрації орієнтовною датою проведення 

установчих зборів визначено 8 квітня 2022 року, місцем проведення - місто 

Київ. 

  Пунктом 13 Типового положення передбачено що формування 

громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового 

голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів  

до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах. 

 Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які 

допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує 

особу.  

 Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента 

від 14.03.2022 № 133/2022)  в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 

хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та продовжено строк дії 

воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком 

на 30 діб. 

        Наказом Державної служби морського та річкового транспорту України від 

24.02.2022 № 90 «Про встановлення простою в роботі Державної служби 

морського та річкового транспорту України» встановлено простій у роботі 

Державної служби морського та річкового транспорту України з дня видання 

цього наказу до закінчення дії обставин, які створюють загрозу життю і 

здоров′ю працівників. 

       За результатами другого засідання Ініціативної групи, яке відбулось                        

01.04.2022 (Протокол засідання Ініціативної групи № 2 від 01.04.2022) 
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прийнято рішення Ініціативної групи про відкладення установчих зборів до 

припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного  Указом 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента від 14.03.2022  

№ 133/2022). 

       Керуючись вищезазначеним, враховуючи обставини,  

які створюють загрозу життю та здоров′ю учасникам установчих зборів,  

які відповідно до пункту 13 Типового положення мають бути присутні  

на установчих зборах особисто, відсутність належних організаційних  

та технічних умов для виконання Ініціативною групою заходів із підготовки  

та  проведення установчих зборів, зважаючи на право кожного кандидата 

обирати та бути обраним до  нового складу Громадської ради на період 2022-

2024 років 

           

повідомляємо: 

1. Про перенесення дати установчих зборів для формування 

складу Громадської ради при Державній службі морського та річкового 

транспорту України 2022-2024 років до припинення або скасування 

воєнного стану в Україні, введеного  Указом Президента України від 

24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами, 

внесеними згідно з Указом Президента від 14.03.2022 № 133/2022). 

2. Інформацію, щодо кандидатів до складу Громадської ради при 

Державній службі морського та річкового транспорту України на період 

2022-2024 років, представників інститутів громадянського суспільства, 

яким відмовлено в участі в установчих зборах, а також уточнену 

інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів буде 

обов′язково повідомлено у строки  передбачені пунктом 11 Типового 

положення.  

 

Ініціативна група з формування  складу 

Громадської ради при Державній службі 

морського та річкового транспорту України  на 

період 2022-2024 років 
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