
ЗВІТ 
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ МОРСЬКОГО ТА 

РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ  
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВИКОНАННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ РОБОТИ НА 

2019 РІК 
 

 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» та з метою забезпечення громадян в управлінні 
державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю 
Державної служби морського та річкового транспорту України  
(Морська адміністрація), налагодження ефективної взаємодії Морської 
адміністрації з громадськістю, врахування громадської думки під час реалізації 
державної політики в сфері морського та річкового транспорту України,  
08 листопада 2018 року проведено установчі збори, на яких сформовано 
Громадську раду при Морській адміністрації у складі 13 представників 
інститутів громадянського суспільства. Наказом Державної служби морського 
та річкового транспорту України від 09 листопада 2018 року №134 затверджено 
склад Громадської ради при Морській адміністрації.  
 2018 – 2019 роки були часом становлення Громадської ради при Морській 
адміністрації. Тому велика увага приділялася саме організаційним питанням. 
На першому засіданні Громадської ради при Морській адміністрації  
(16 листопада 2018 року) обрано керівний склад Громадської ради. Головою 
Громадської ради при Морській адміністрації обрано Слюсаревського Максима 
Володимировича, першим заступником голови Громадської  
ради – Непомнющего Олександра Миколайовича, заступниками голови 
Громадської ради – Габа Олексія Георгійовича та Афанасенка Андрія 
Семеновича, секретарем Громадської ради – Ветлинську Оксану Василівну. 

На черговому засіданні Громадської ради (13 грудня 2018 року) прийняте 
Положення про Громадську раду при Морській адміністрації та надано 
пропозиції Громадської ради до плану проведення Державною службою 
морського та річкового транспорту України консультацій з громадськістю на 
2019 рік https://marad.gov.ua/ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-
gromadskistyu/oriyentovnij-plan-provedennya-konsultacij-z-gromadskistyu-na-2019-
rik. 

Також, з метою ефективної діяльності затверджений план роботи 
Громадської ради на 2019 рік: 
https://marad.gov.ua/ua/gromadskosti/gromadska-rada/plan-roboti-gromadskoyi-radi-
pri-derzhavnij-sluzhbi-morskogo-ta-richkovogo-transportu-ukrayini-na-2019-rik 
 
 



За звітний період проведено 9 засідань Громадської ради при Морській 
адміністрації (у тому числі установчі збори щодо формування Громадської ради 
при Морській адміністрації).  

Під час засідань Громадської ради при Морській адміністрації обговорено 
та надано відповідні пропозиції щодо важливих питань:  
- створення сервісних центрів для обслуговування моряків та надання 
дипломно-паспортних послуг морякам; 
- роботи комісій з підтвердження кваліфікації на отримання посвідчення 
судноводія малого/маломірного судна; 
- безпеки експлуатації суден ріка-море у зимовий період у басейні «Чорного 
моря»; 
- ратифікації Україною міжнародної Конвенції про працю в морському 
судноплавстві 2006 року; 
- спрощення процедури технічного нагляду за малими/маломірними суднами та 
взаємодії з Регістром судноплавства України, перегляд вартості послуг 
Регістру; 
- внесення змін до наказів Міністерства інфраструктури від 25.11.2004 р. №1042 
та від 07.10.14 р. №491 з метою вдосконалення праці навчально-тренажерних 
закладів; 
- правил визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах, 
та порядок здійснення медичних оглядів для керування малим або маломірним 
судном; 
- внесення змін до переліку питань для перевірки теоретичних знань кандидатів 
на отримання посвідчення судноводія малого/маломірного судна; 
- питання підписання Меморандумів про визнання дипломів (сертифікатів) 
моряків України тощо. 

Утворено робочі групи: 
- щодо внесення змін до переліку питань для перевірки теоретичних знань 
кандидатів на отримання посвідчення судноводія малого/маломірного судна; 
-щодо питань спрощення процедури технічного нагляду за 
малими/маломірними суднами та взаємодії з Регістром судноплавства України, 
перегляду вартості послуг Регістру. 

Громадською радою при Морській адміністрації підготовлено: 
- звернення до Морської адміністрації з пропозицією розглянути можливість 
створення реєстру осіб, що здійснюють перевалку та зберігання небезпечного 
вантажу в портах; 
- рекомендації Морській адміністрації щодо посилення здійснення контролю за 
безпекою судноплавства шляхом здійснення патрулювань ВВШ, посилення 
співпраці з обласними радами та розгляд можливості створення на вебсайті 
Морської адміністрації розділу для судновласників малих та маломірних суден.  



Голова Громадської ради при Морській адміністрації та члени 
Громадської ради брали активну участь у роботі Ради Голів громадських рад 
при Кабінеті Міністрів України та у Координаційному комітеті громадських 
рад. 

Представниками Громадської ради при Морській адміністрації впродовж 
звітного періоду проводилися зустрічі із керівництвом та працівниками ДП 
«Укрморрічсервіс» для обговорювання питань щодо послуг, які є 
пріоритетними для громадян. Також відбулася зустріч із представниками 
Регістру судноплавства України. 

З метою обговорення проблемних питань на місцях пріоритетними у 
роботі Громадської ради при Морській адміністрації були зустрічі з 
представниками територіальних підрозділів Морської адміністрації (міст Одеса, 
Херсон, Маріуполь, Дніпро). 

Членами Громадської ради при Морській адміністрації обговорена та 
підтримана Антикорупційна програма Державної служби морського та 
річкового транспорту України та заслуханий і взятий до відома публічний Звіт 
Голови Державної служби морського та річкового транспорту України про 
виконану роботу за 2018 рік (лютий 2019). 

Інформація про діяльність Громадської ради при Морській адміністрації 
систематично та оперативно оприлюднювалась (оновлювалась) на офіційному 
вебсайті Морської адміністрації (електронна адреса https://marad.gov.ua/) у 
розділі «Для громадськості» – «Громадська рада» 

(https://marad.gov.ua/ua/gromadskosti/gromadska-rada).   
 
 
Голова Громадської ради 
при Морській адміністрації     Максим СЛЮСАРЕВСЬКИЙ 
 

 

 


