
ПРОТОКОЛ №9
засідання Громадської ради при 

Державній службі морського та річкового транспорту України

22 cічня 2020 року                                                                    м. Київ 

                                                    Місце проведення: вул. Преображенська, 25 
                                                    м. Київ
                                                    Дата і час проведення: 22 січня 2020 р., 

           12:00 – 13:10 год.
                                                   Присутні: 1. Сім членів
 Громадської ради (список реєстрації 

додається).
                               2. Секретар Громадської ради
                               Ветлинська О. В.
                               3. Запрошені: головний редактор журналу
                               "Шкіпер" Поліщук С.Ф.; 
                               представник Асоціації морських капітанів
                               Одеси  Безродній Я.І.

Дев'яте  засідання  Громадської  ради  при  Державній  службі
морського та річкового транспорту України відкрив Голова Громадської
ради при Морській адміністрації Слюсаревський М. В.,  який повідомив,
що  на  12:00  годину  (час  відкриття  засідання)   присутні  (у  тому  числі
дистанційно) 7 членів Громадської ради, що становить необхідний кворум
для проведення засідання.

Слюсаревський М.В.  запропонував  затвердити  наступний порядок
денний засідання:
1)  Звіт  про  виконання  плану  роботи  Громадської  ради  при  Морській
адміністрації за 2019 рік.
2)  Про  затвердження  плану  роботи  Громадської  ради  при  Морській
адміністрації на 2020 рік.

3) Різне.

 Голосували:  за  запропонований  Слюсаревським  М.  В.  порядок
денний: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили:  затвердити  запропонований  Слюсаревським  М.  В.
порядок денний:
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1)  Звіт  про  виконання  плану  роботи  Громадської  ради  при  Морській
адміністрації за 2019 рік.
2)  Про  затвердження  плану  роботи  Громадської  ради  при  Морській
адміністрації на 2020 рік.

3) Різне.

По першому питанню:
Голова  Громадської  ради  при  Морській  адміністрації

Слюсаревський М.В. доповів про роботу Громадської ради при Морській
адміністрації  у  2019 році  та  виконання  плану річного  плану  роботи  на
2019 рік.
Голосували:1) затвердити Звіт Громадської ради при Державній службі
морського та річкового транспорту України про діяльність та виконання
річного плану роботи на 2019 рік; 
2)оприлюднити Звіт на офіційному вебсайті Морської адміністрації:
 «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: 
1)затвердити  Звіт Громадської  ради при Державній службі  морського
та річкового транспорту України про діяльність  та виконання річного
плану роботи на 2019 рік; 
2)оприлюднити Звіт на офіційному вебсайті Морської адміністрації.

По другому питанню:
Голова  Громадської  ради  при  Морській  адміністрації

Слюсаревський М.В. озвучив пропозиції, які надійшли до Плану роботи
Громадської  ради  при  Державній  службі  морського  та  річкового
транспорту України на 2020 рік. 

Після  обговорення  проекту  Плану  роботи  Громадської  ради  при
Морській  адміністрації  запропоновано  затвердити  План  роботи
Громадської  ради при Морській  адміністрації  та  оприлюднити План  на
офіційному вебсайті Морській адміністрації. 

Голосували: 
затвердити  План  роботи  Громадської  ради  при  Морській

адміністрації  та оприлюднити План  на  офіційному  вебсайті  Морської
адміністрації. 

«за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0.
Вирішили: 
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затвердити План роботи Громадської ради при Морській 
адміністрації та оприлюднити План на офіційному вебсайті Морської 
адміністрації.

По третьому питанню:
Запропоновано наступне засідання Громадської ради при Морській 

адміністрації провести 20 лютого 2020 року.
Голосували: наступне засідання Громадської ради при Морській 

адміністрації провести 20 лютого 2020 року: «за» —  7, «проти» — 0, 
«утримались» -  0.

Вирішили: наступне засідання Громадської ради при Морській 
адміністрації провести 20 лютого 2020 року.
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Засідання закрите о 13:10.
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Г оловуючий_____

Секретар засідання

М. Слюсаревський

О. Ветлинська
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