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ПРОТОКОЛ №4 

засідання Громадської ради при  

Державній службі морського та річкового транспорту України 

 

25 лютого 2019 року                                                                    м. Київ  

 

                                                    Місце проведення: вул. Преображенська, 

     буд. 25, м. Київ,  

                                                    Дата і час проведення: 25 лютого 2019 р.,  

               13:00 – 14:00 год. 

                                                    Присутні: 1. Дев'ять із тринадцяти членів 

     Громадської ради (список реєстрації  

     додається). 

                               2. Секретар Громадської ради 

                               Ветлинська О. В. 

   3. Від Державної служби морського та  

   річкового транспорту України:  

   начальник Департаменту 

                               надання адміністративних послуг 

   Ворона Ю. М. 

 

    

Четверте засідання Громадської ради при Державній службі 

морського та річкового транспорту України відкрив Голова Громадської 

ради Слюсаревський М. В., який повідомив, що прибули та 

зареєструвалися (на 13:00 годину – час відкриття засідання) 9 членів 

Громадської ради, що відповідно до Типового положення становить 

необхідний кворум для проведення засідання. 

Слюсаревський М.В. запропонував затвердити наступний порядок 

денний засідання: 

 1. Питання ратифікації Україною міжнародної Конвенції про працю 

в морському судноплавстві 2006 року. 

 2. Спрощення процедури технічного нагляду за 

малими/маломірними суднами та взаємодії Регістром судноплавства 

України, перегляд вартості послуг Регістру. 

 3. Порядок здійснення медичних оглядів для керування малим або 

маломірним судном. 
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 4. Різне. 

 Голосували: за запропонований Слюсаревським М. В. порядок 

денний: «за» – 9. «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: затвердити запропонований Слюсаревським М. В. 

порядок денний: 

 1. Питання ратифікації Україною міжнародної Конвенції про працю 

в морському судноплавстві 2006 року. 

 2. Спрощення процедури технічного нагляду за 

малими/маломірними суднами та взаємодії Регістром судноплавства 

України, перегляд вартості послуг Регістру. 

 3. Порядок здійснення медичних оглядів для керування малим або 

маломірним судном. 

 4. Різне. 

Із першого питання: 

 Слюсаревський М. В. повідомив, що до Верховної ради України досі 

не внесені проекти Закону України «Про ратифікацію Конвенції 

Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському 

судноплавстві» та 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». Зазначені проекти законів підготовлені Міністерством 

Інфраструктури України та Державною службою України з безпеки на 

транспорті, пройшли громадські обговорення та погоджені із 

заінтересованими органами виконавчої влади. Законопроекти спрямовані 

до Адміністрації Президента України для вивчення і внесення до 

Верховної ради України. Слюсаревський М. В. запропонував звернутися 

до Президента України з проханням якнайскоріше внести зазначені 

законопроекти до Верховної ради України. 

Голосували: Підтримати пропозицію Слюсаревського М. В.: «за» – 

9. «проти» – 0, «утримались» – 0. 

 Вирішили: звернутися до Президента України з проханням 

якнайскоріше внести до Верховної ради України проект Закону України 

«Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про 

працю в морському судноплавстві» та 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». 

Із другого питання: 

 Слухали Пакшина А. С. який зазначив, що у громадськості виникає 

багато запитань стосовно складної процедури технічного нагляду за 

малими/маломірними суднами Регістром судноплавства України та 
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вартості послуг Регістру. На сайті Регістра судноплавства України 

неможливо знайти перелік та тексти нормативно правових актів і 

документів Регістра судноплавства України, які визначають порядок 

проведення, процедуру, строки та вартість послуг по технічному нагляду 

малих/маломірних суден Регістром судноплавства України. 

Пакшин А. С. запропонував звернутися до Морської адміністрації з 

проханням надати перелік та тексти нормативно правових актів і 

документів Регістра судноплавства України, які визначають порядок 

проведення, процедуру, строки та вартість послуг по технічному нагляду 

малих/маломірних суден Регістром судноплавства України. 

Голосували: Підтримати пропозицію Пакшина А. С.: «за» – 9. 

«проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: звернутися до Морської адміністрації з проханням 

надати перелік та тексти нормативно правових актів і документів 

Регістра судноплавства України, які визначають порядок проведення, 

процедуру, строки та вартість послуг по технічному нагляду 

малих/маломірних суден Регістром судноплавства України. 

Із третього питання:  

Слухали Папірового Ю. М., який повідомив, що сфера медичного 

забезпечення безпеки судноплавства малих/маломірних суден не 

врегульована на законодавчому рівні. Досі не визначено типову форму 

документу про придатність для управління малим/маломірним судно за 

станом здоров’я, порядок його видачі та конкретні медичні 

протипоказання саме для судноводіїв малих/маломірних суден. Папіровий 

Ю.М. запропонував звернутися до Морської адміністрації з проханням 

ініціювати процедуру розробки та затвердження наказу, який би встановив 

процедуру проведення медичного огляду судноводіїв на визначення 

придатності до управління малими/маломірними суднами, медичні 

протипоказання, що перешкоджають керувати малим/маломірним судном, 

а також правовий статус закладів охорони здоров’я, що проводитимуть 

такий огляд, а також форму документа на визначення придатності 

судноводія за станом здоров’я. 

Голосували: Підтримати пропозицію Папірового Ю. М.: «за» – 9. 

«проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: звернутися до Морської адміністрації з проханням 

ініціювати процедуру розробки та затвердження наказу, який би 

встановив процедуру проведення медичного огляду судноводіїв на 

визначення придатності до управління малими/маломірними суднами, 




