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ПРОТОКОЛ 

Установчих зборів по формуванню Громадської ради при 

Державній службі морського та річкового транспорту України 

 

 

09 листопада 2020 року.                                                                                                     м. Київ 

 

 

Місце проведення Установчих зборів: м.Київ, 

вул. Володимирська, 51б, 

 

Дата і час проведення: 09 листопада 2020 р. 

11:00-12:00 год. 

 

                                                                      ПРИСУТНЬО ВСЬОГО: 

                                                                      1. 21 повноважних представників ІГС, учасників 

                                                                      установчих зборів, які отримали мандати (список 

                                                                      зареєстрованих кандидатів додається). 

                                                                      2. Представники від Державної служби 

                                                                      морського та річкового транспорту України: 

                                                                      Глазков А.В.– в.о. Голови морської адміністрації; 

                                                                      Василенко В.Л. - Начальник управління 

                                                                      організації документообігу та контролю Морської 

                                                                      адміністрації; 

                                                                      Омельченко О.П. - начальник Відділу державного 

                                                                      ринкового нагляду Департаменту державного 

                                                                      нагляду (контролю) та безпеки судноплавства. 

 

 

Установчі збори по створенню Громадської ради при Державній службі морського 

та річкового транспорту України відкрив голова Ініціативної групи з підготовки 

Установчих зборів по формуванню Громадської ради при Державній службі морського та 

річкового транспорту України Владичанський А. А. 

В.о. Голови Морської адміністрації Глазков А.В. привітав представників ІГС із 

відкриттям установчих зборів, побажав успішно провести установчі збори та висловив 

сподівання на плідну співпрацю. 

Голова Громадської ради при Морській адміністрації 2018-2020 років скликання 

Слюсревський М.В. звітував про діяльність попередньої громадської ради. 

Уповноважений представник Ініціативної групи Латиш В.А. оголосив згідно листа 

реєстрації на Установчі збори з'явилися особисто, зареєстровані та отримали мандати 21 

повноважний представник ІГС із 26, які внесені Ініціативною групою у список кандидатів 

до складу Громадської ради при Державній службі морського та річкового транспорту 

України, які братимуть участь в установчих зборах. 

Голова Ініціативної групи Владичанський А.А. доповів про роботу Ініціативної 

групи, кількість заяв ІГС поданих до ініціативної групи, кількість організацій яким було 

відмовлено в участі в установчих зборах та причини відмови, кількість організацій які 

відкликали свою заяву на участь в установчих зборах.  

Владичанський А.А. запропонував визнати роботу Ініціативної групи задовільною. 
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Голосували: «за» -21. «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Вирішили: визнати роботу Ініціативної групи задовільною. 

 

Владичанський А.А. запропонував затвердити порядок денний установчих зборів:  

- Обрання лічильної комісії. 

- Обрання головуючого зборів. 

- Обрання секретаря зборів. 

            - Обрання складу громадської ради на 2020-2022 р.р. 

 Голосували за запропонований Владичанським А.А. порядок денний: «за» - 21. 

«проти» - 0, «утримались» - 0. 

Вирішили: затвердити запропонований Владичанським А.А. порядок денний. 

 

Владичанський А.А. запропонував обрати лічильну комісію у складі трьох осіб. 

Персонально були запропоновані кандидатури Латиш В.А., Пакшин А.С. та 

Голембієвський Г.Г. Інших пропозицій не надходило. 

Голосували обрати лічильну комісію у складі трьох осіб Латиш В.А., Пакшин А.С. та 

Голембієвський Г.Г.: «за» -21. «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі трьох осіб Латиш В.А., Пакшин А.С. та 

Голембієвський Г.Г.  

Латиш В.А. оголосив рішення лічильної комісії про його обрання головою лічильної 

комісії. 

 

Владичанський А.А. запропонував обрати головуючого на установчих зборах. 

Слюсаревський М.В. висунув кандидатуру Владичанського А.А. Інших пропозицій не 

надходило. 

Голосували по кандидатурі Владичанського А.А.: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 1. 

Вирішили: обрати головуючим на установчих зборах Владичанського А.А. 

 

Владичанський А.А. запропонував обрати секретаря установчих зборів. 

Персонально було запропоновано Олійник М.О. та Слюсаревського М.В.  

Голосували обрати Олійник М.О. секретарем установчих зборів.: «за» - 7.  

Голосували обрати Слюсаревського М.В. секретарем установчих зборів.: «за» - 11. 

Вирішили: обрати Слюсаревського М.В. секретарем установчих зборів. 

 

Провели вибори у члени Громадської ради при Державній службі морського та 

річкового транспорту України на наступні два роки шляхом рейтингового голосування. За 

даними лічильної комісії 17 осіб є обраними членами Громадської ради при Державній 

службі морського та річкового транспорту України: 

            - Афанасенко Андрій Семенович, «за» - 15, 

- Безродній Яков Іванович, «за» - 17, 

- Владичанський Анатолій Анатолійович, «за» - 16, 

- Голембієвський Григорій Григорович, «за» - 18, 

- Грабар Ліна Юріївна, «за» - 14, 

- Губський Владислав Миколайович, «за» - 15, 

- Зозуля Ганна Юріївна, «за» - 18, 

- Зозуля Ігор Юрійович, «за» - 19, 

- Латиш Вадим Анатолійович, «за» - 18,  

- Маматов Олександр Леонідович, «за» - 16, 
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- Олійник Марія Олександрівна, «за» - 14, 

- Пакшин Артем Святославович, «за» - 18, 

- Панков Володимир Вікторович, «за» - 13, 

- Папіровий Юрій Миколайович, «за» - 16,  

- Поліщук Сергій Феліксович, «за» - 16, 

- Сібрін Ігор Юрійович, «за» - 15, 

- Слюсаревський Максим Володимирович, «за» - 20. 

 

За даними лічильної комісії 4 особи не пройшли  до складу Громадської ради при 

Державній службі морського та річкового транспорту України: 

- Габ Олексій Георгійович, «за» - 8, 

- Мануйленко Сергій Володимирович, «за» - 4, 

- Маслов Сергій Костянтинович, «за» - 9, 

- Фіногенова Ірина Олександрівна, «за» - 7. 

 

 

 

Голова установчих зборів  

Владичанський А.А.                     ________________ 

 

 

 

Секретар установчих зборів 

Слюсаревський М.В.                     ________________ 


