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ПРОТОКОЛ №8 

засідання Громадської ради при 

Державній службі морського та річкового транспорту України 

18 грудня 2019 року м. Київ 

Місце проведення: вул. Преображенська, 

буд. 25, м. Київ. 

 
Дата і час проведення: 18 грудня 2019 р., 

16:00 – 17:10 год. 

 
Присутні: 

1. Сім із тринадцяти членів 

Громадської ради (список реєстрації 

додається). 

2. Секретар Громадської ради 

Ветлинська О. В. 

3. Від Державної служби морського та 

річкового транспорту України: 

- в.о. Голови Морської адміністрації 

Божко Микола Петрович, 

- директор Департаменту правового 

забезпечення та міжнародних відносин 

Ситник Світлана Григорівна, 

- заступник директора департаменту 

державного нагляду та контролю за 

безпекою на морському та річковому 

транспорті Лихачов Нікіта Сергійович, 

- заступник директора департаменту надання 

адміністративних послуг Мурінець Максим 

Михайлович. 

Восьме засідання Громадської ради при Державній службі морського 

та річкового транспорту України відкрив Голова Громадської ради 

Морської адміністрації Слюсаревський М. В., який повідомив, що прибули 

та зареєструвалися (на 16:00 годину – час відкриття засідання) 7 
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членів Громадської ради, що відповідно становить необхідний кворум для 

проведення засідання. 

Слюсаревський М.В. запропонував затвердити наступний порядок 

денний засідання: 

 

1) Про стан забезпечення безпеки судноплавства у зимовий період 

2) Про внесення змін до переліку питань для перевірки теоретичних 

знань кандидатів на отримання посвідчення судноводія 

малого/маломірного судна 

3) Про поточний стан ратифікації Україною міжнародної Конвенції про 

працю в морському судноплавстві 2006 року та питання підписання 

Меморандумів про визнання дипломів (сертифікатів) моряків Украї- 

ни. 

4) Щодо кількісного та персонального складу Громадської ради при 

Державній службі морського та річкового транспорту України 

5) Про проект Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 

2020 рік 

6) Різне 

Голосували: за запропонований Слюсаревським М. В. порядок денний: 

«за» – 7. «проти» – 0, «утримались» – 0. 

 
Вирішили: затвердити запропонований Слюсаревським М. В. 

порядок денний: 

1)Про стан забезпечення безпеки судноплавства у зимовий період 2)Про 

внесення змін до переліку питань для перевірки теоретичних 

знань кандидатів на отримання посвідчення судноводія малого/маломірно- 

го судна 

3) Про поточний стан ратифікації Україною міжнародної Конвенції про 

працю в морському судноплавстві 2006 року та питання підписання 

Меморандумів про визнання дипломів (сертифікатів) моряків України. 

4) Щодо кількісного та персонального складу Громадської ради при 

Державній службі морського та річкового транспорту України 

5) Про проект Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2020 

рік 
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6) Різне 

 

Щодо першого питання: 

 

Слухали: інформацію заступника директора департаменту – 

начальника відділу організації державного нагляду за безпекою на 

морському та річковому транспорті Департаменту державного нагляду та 

контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Лихачова 

Н.С. про стан забезпечення безпеки судноплавства у зимовий період. 

Латиш В.А. наголосив на необхідності здійснювати особливу увагу за 

дотриманням вимог до безпеки експлуатації суден типу річка-море у 

зимовий період та суден віком понад 30 років. Також Латиш В.А. зауважив, 

що значна кількість таких суден знаходяться під наглядом Регістра 

судноплавства України (РСУ). Від моряків є інформація, що технічний стан 

таких суден не відповідає вимогам міжнародних конвенцій. Тому Латиш 

В.А. вважає за необхідне вживати додаткових заходів громадського 

антикорупційного контролю за діяльністю РСУ. 

Голосували: взяти до відома інформацію Морської адміністрації про 

стан забезпечення безпеки судноплавства у зимовий період. 

Рекомендувати Морській адміністрації вжити додаткових заходів щодо 

перевірки дотриманням вимог до безпеки експлуатації суден типу річка- 

море у зимовий період та суден віком понад 30 років. 

Латишу В.А. на наступне засідання надати пропозиції щодо 

громадського антикорупційного контролю за діяльністю Регістру 

судноплавства України. 

«за» – 7. «проти» – 0, «утримались» – 0. 

 
Вирішили: взяти до відома інформацію Морської адміністрації про 

стан забезпечення безпеки судноплавства у зимовий період. Рекомендувати 

Морській адміністрації вжити додаткових заходів щодо перевірки 

дотриманням вимог до безпеки експлуатації суден типу річка- море у 

зимовий період та суден віком понад 30 років. Латишу В.А. на наступне 

засідання надати пропозиції щодо громадського 
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антикорупційного контролю за діяльністю Регістру судноплавства 

України. 

 

Щодо другого питання: 
 

Слухали: Член Громадської ради при Морській адміністрації 

Голембієвський Г.Г. та заступник директора департаменту – начальник 

відділу ведення Державного суднового реєстру України Департаменту 

надання адміністративних послуг Мурінець М.М. поінформували про 

проведену роботу щодо внесення змін до переліку питань для перевірки 

теоретичних знань кандидатів на отримання посвідчення судноводія 

малого/маломірного судна. 

За результатами обговорення запропоновано утворити відповідну 

робочу групу до 26 грудня 2019 року, яка повинна поінформувати в 

установленому порядку про результати роботи до 01 березня 2020 року. 

Зокрема, склад робочої групи: 

- Голембієвський Григорій Григорійович – член Громадської Ради 

при Морадміністрації, голова кваліфікаційного комітету вітрильної 

федерації України, доцент кафедри механіки НАУ, провідний фахівець 

ЦПКЯ, яхтовий капітан відкритого моря. 

- Мурінець Максим Михайлович – заступник директора 

департаменту - начальник відділу ведення Державного суднового реєстру 

України Департаменту надання адміністративних послуг Морської 

адміністрації; 

- Завітаєв Валентин Леонідович – доцент кафедри судноводіння 

КДАВТ, к.е.н. (за згодою). 

- Тягульський Едуард Вікторович – капітан-інспектор КТ «Регістр 

судноплавства України» (за згодою). 

- Жуменко Сергій Георгійович – фахівець в галузі морського та 

річкового транспорту (за згодою). 

- Романенко Леонід Дмитрович - капітан-механік 1-група суден, яхт- 

капітан, начальник відділу «КМШ» СО України (за згодою). 

- Фунтіков Володимир Олександрович – яхтовий капітан відкритого 

моря, провідний фахівець ЦПКЯ (за згодою). 

 
Голосували: взяти до відома інформацію про проведену роботу щодо 

внесення змін до переліку питань для перевірки теоретичних знань 

кандидатів на отримання посвідчення судноводія малого/маломірного 
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судна; затвердити склад робочої групи до 26 грудня 2019 р. із залученням 

запропонованих фахівців в галузі морського та річкового транспорту 

(відповідно до списку). Поставити перед групою завдання доопрацювати 

та підготувати до 1 березня 2020 року консолідовані пропозиції щодо 

внесення змін до переліку питань для перевірки теоретичних знань 

кандидатів на отримання посвідчення судноводія малого/маломірного 

судна: «за» – 7. «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: взяти до відома інформацію про проведену роботу щодо 

внесення змін до переліку питань для перевірки теоретичних знань 

кандидатів на отримання посвідчення судноводія малого/маломірного 

судна; затвердити склад робочої групи до 26 грудня 2019 р. із залученням 

запропонованих фахівців в галузі морського та річкового транспорту 

(відповідно до списку). Поставити перед групою завдання доопрацювати та 

підготувати до 1 березня 2020 року консолідовані пропозиції щодо 

внесення змін до переліку питань для перевірки теоретичних знань 

кандидатів на отримання посвідчення судноводія малого/маломірного 

судна. 

 

Щодо третього питання: 
 

Слухали: Директор Департаменту правового забезпечення та 

міжнародних відносин Морської адміністрації Ситник С.Г. проінформувала 

про поточний стан ратифікації Україною міжнародної Конвенції про працю 

в морському судноплавстві 2006 року та питання підписання Меморандумів 

про визнання дипломів (сертифікатів) моряків України. 

Слюсаревський М.В. запропонував інформувати громадськість про 

поточний стан зазначених питань шляхом повідомлень на сайті Морської 

адміністрації. 

Голосували: Звернутися до Морської адміністрації з пропозицією 

щодо інформування громадськості про поточний стан ратифікації 

Україною міжнародної Конвенції про працю в морському судноплавстві 

2006 року та питання підписання Меморандумів про визнання дипломів 

(сертифікатів) моряків України шляхом повідомлень на сайті Морської 

адміністрації: «за» – 7. «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: взяти до відома інформацію про поточний стан 

ратифікації Україною міжнародної Конвенції про працю в морському 
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судноплавстві 2006 року та питання підписання Меморандумів про 

визнання дипломів (сертифікатів) моряків України. 

Звернутися до Морської адміністрації з пропозицією щодо 

інформування громадськості про поточний стан ратифікації Україною 

міжнародної Конвенції про працю в морському судноплавстві 2006 року та 

питання підписання Меморандумів про визнання дипломів (сертифікатів) 

моряків України шляхом повідомлень на сайті Морської адміністрації. 

 
Щодо четвертого питання: 

 

Слухали: Слюсаревського М.В., який повідомив, що: 

- член Громадської ради Калошин Олександр Борисович повідомляє, що він 

не має можливості брати участь у засіданнях Громадської ради в зв'язку із 

змінами у працевлаштуванні. 

Слюсаревський М.В. запропонував на підставі пункту 1 статті 33 

Положення про Громадську раду при Державній службі морського та 

річкового транспорту України припинити членство Калошина Олександра 

Борисовича в Громадської ради при Державній службі морського та 

річкового транспорту України. 

Визначити кількісний склад Громадської ради при Державній службі 

морського та річкового транспорту України 12 осіб; 

-від керівника КП "Морська пошукова-рятувальна служба" надійшло два 

листа стосовно питання членства у Громадській раді Морської адміністрації 

представника Професійної спілки працівників Морської пошуково-

рятувальної служби. 

Слюсаревський М.В. запропонував направити відповідь керівнику 

КП "МПРС" із роз'ясненням процедури набуття та припинення членства у 

Громадській раді. 

 

Голосували: підтримати пропозиції Слюсаревського М.В.: 

«за» – 7. «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: припинити членство Калошина Олександра Борисовича в 

Громадській раді при Державній службі морського та річкового транспорту 

України; 

визначити кількісний склад Громадської ради при Державній службі 

морського та річкового транспорту України – 12 осіб; 

направити керівнику КП "МПРС" відповідь із роз'ясненням 

процедури набуття та припинення членства у Громадській раді Морської 

адміністрації. 



Шоло п’ятого питання:

Слухали: Члени Громадської ради ознайомилися з проектом 
Орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2020 рік. Зауважень 
та пропозицій до проекту Орієнтовного плану не було.

Голосували: Рекомендувати Морській адміністрації погодити 
запропонований проект Орієнтовного плану консультацій з 
громадськістю на 2020рік.: «за» — 7. «проти» -  0, «утримались» — 0.

Вирішили: Рекомендувати Морській адміністрації погодити 
запропонований проект Орієнтовного плану консультацій з громадськістю 
на 2020 рік

Шоло шостого питання "Різне" пропозицій не було.

Засідання закрите о 17:10.

Головуючий_______________________М. Слюсаревський

О. Ветлинська
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