ЗВІТ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВИКОНАННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ РОБОТИ за 2020 р.
Слід зазначити, що впродовж 2020 року робота Громадської ради була значно обмежена у
зв’язку із введенням протиепідеміологичних заходів внаслідок COVID-19. З метою
обмеження персональних контактів та розповсюдження COVID-19 робота здійснювалась
робочими групами Громадської ради.
Перш за все Громадська рада хоче подякувати Морській адміністрації за терміново
реагування на лист Громадської ради No 020 від 16 березня 2020 р. щодо подовження строку
чинності документів, що засвідчуюсь кваліфікацію моряків та термін дії яких закінчується
під час перебування на борту судна. Як результат, Морською адміністрацією було направлено
відповідне повідомлення до IMO, що надало змогу тисячам українських моряків (які були не
в змозі вчасно повернутися на Україну внаслідок Covid-19) продовжити роботу на суднах.
Були опрацьовані та надані керівництву Морської адміністрації пропозиції представника
Асоціації Морських Капітанів Одеси Безроднего Я.І. щодо необхідності ліквідувати
Інспекцію ПДМ, та передати ії функції Державній службі морського та річкового транспорту
України, у складі якої також створити постійно діючу Державну кваліфікаційну комісію по
нагляду щодо підготовки, оцінки компетентності та дипломування моряків. 19 серпня 2020
року Постановою КМУ No 739 функції Інспекції ПДМ передані до морської адміністрації,
наказом МІУ No591 від 30 вересня 2020 р. розпочато процедуру ліквідації Інспекції ПДМ.
Доопрацьовано та винесено Громадське обговорювання Проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції
Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві, з
поправками».
Робочою групою Громадської ради спільно з фахівцями Морської адміністрації ведеться
робота щодо вдосконалення переліку питань для перевірки теоретичних знань кандидатів на
отримання посвідчення судноводія малого/маломірного судна, та внесення до Положення про
порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна, затвердженого наказом
Міністерства інфраструктури України 7 травня 2013 року No 283, робота щодо підготовка
пропозицій до Вимог до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань
судноводіїв малих/маломірних суден (наказ Міністерства інфраструктури України 07 жовтня
2014 року No 491).
Представниками Громадської ради при Морській адміністрації впродовж звітного періоду із
керівництвом та працівниками ДП «Укрморрічсервіс» проводилися обговорювання питань
щодо послуг, які є пріоритетними для громадян. З метою обговорення проблемних питань на
місцях були зустрічі з представниками територіальних підрозділів Морської адміністрації.
9.11.2020 року Громадська рада 2018-2020 р.р. припинила свою діяльність у звязку із
обранням нового складу Громадської ради.
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