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ПРОТОКОЛ №01 

Першого засідання Громадської ради при  

Державній службі морського та річкового транспорту України 

 

25 листопада 2020 року                                                                     м. Київ  

                                                           Місце проведення: м.Київ, проспект Любомира 

                                                           Гузора, 1 НАУ, хол Приймальної комісії НАУ  

                                                           (корпус 8) 

                                                           Дата і час проведення: 25 листопада 2020 р. 

                                                           11:00-11:35 год. 

                                                            ПРИСУТНЬО ВСЬОГО: 

1. Чотирнадцять членів Громадської ради із 

сімнадцяти (список зареєстрованих кандидатів 

додається). 

                                    2. Від Державної служби морського та річкового 

                                    транспорту України:  

                                    Василенко В.Л. - Начальник управління 

                                    організації документообігу та контролю Морської 

                                    адміністрації. 

Перше засідання Громадської ради при Державній службі морського та 

річкового транспорту України відкрив головуючий на установчих зборах 

Владичанський А. А., який повідомив, що на 11:00 прибули та зареєструвалися 14 

членів Громадської ради, що відповідно до Типового положення становить необхідний 

кворум для проведення засідання. Повідомив, що Головою Державної служби 

морського та річкового транспорту України підписаний наказ №291 від 16.11.2020 р. 

Про затвердження складу Громадської ради при Державній службі морського та 

річкового транспорту України. Текст наказу опубліковано на офіційному сайті 

Державної службі морського та річкового транспорту України. 

Владичанський А.А. запропонував затвердити порядок денний першого 

засідання: 

1. Про обрання керівних органів першого засідання (головуючого, складу 

лічильної комісії та секретаря). 

2. Про обрання голови громадської ради. 

3. Про обрання секретаря громадської ради. 

4. Про обрання заступника голови громадської ради. 

5. Про вирішення організаційних питань. 

6. Різне. 

Голосували: за запропонований Владичанським А. А. порядок денний: «за» – 14. 

«проти» – 0, «утримались» – 0. 

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

1. Про обрання керівних органів першого засідання (головуючого, складу 

лічильної комісії та секретаря). 
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2. Про обрання голови громадської ради. 

3. Про обрання секретаря громадської ради. 

4. Про обрання заступника голови громадської ради. 

5. Про вирішення організаційних питань. 

6. Різне. 

 

 

По першому питанню: 

 

Слюсаревський М. В. запропонував обрати до керівних органів першого 

засідання (головуючого, склад лічильної комісії та секретаря) тих самих осіб, що 

виконували ці функції під час установчих зборів. Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували: обрати головуючим першого засідання Владичанського А.А.: – «за» 

– 14, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: обрати головуючим першого засідання Владичанського А.А. 

Голосували: обрати секретарем першого засідання Слюсаревського М.В.: – 

«за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: обрати секретарем першого засідання Слюсаревського М.В. 

Голосували: обрати лічильну комісію першого засідання у складі: Латиш В.А., 

Голембієвський Г.Г., Пакшин А.С. : «за» – 14. «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: обрати лічильну комісію першого засідання у складі: Латиш В.А., 

Голембієвський Г.Г., Пакшин А.С. 

 

 

По другому питанню: 

 

Владичанський А.А. запропонував обрати Головою Громадської ради при  

Державній службі морського та річкового транспорту України Слюсаревського 

Максима Володимировича. Інших пропозицій не надходило. 

Голосували: обрати Головою Громадської ради при Державній службі 

морського та річкового транспорту України Слюсаревського Максима 

Володимировича.: «за» – 13. «проти» – 0, «утримались» – 1. 

Вирішили: обрати Головою Громадської ради при Державній службі морського 

та річкового транспорту України Слюсаревського Максима Володимировича. 

 

 

По третьому питанню:  

 

Слюсаревський М.В. запропонував обрати Секретарем Громадської ради при  

Державній службі морського та річкового транспорту України Пакшина Артема 

Святославовича. Інших пропозицій не надходило. 
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Голосували: обрати Секретарем Громадської ради при Державній службі 

морського та річкового транспорту України Пакшина Артема Святославовича: «за» 

– 13. «проти» – 0, «утримались» – 1. 

Вирішили: обрати Секретарем Громадської ради при Державній службі 

морського та річкового транспорту України Пакшина Артема Святославовича. 

 

 

По четвертому питанню: 

 

Слюсаревський М.В. запропонував обрати Першим заступником голови 

Громадської ради Владичанського Анатолія Анатолійовича. Інших пропозицій не 

надходило. 

Голосували: обрати Першим заступником голови Громадської ради 

Владичанського Анатолія Анатолійовича: «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 1. 

Вирішили: обрати Першим заступником голови Громадської ради 

Владичанського Анатолія Анатолійовича. 

 

Пакшин А.С. запропонувал створити посаду Заступника голови громадської 

ради по зв’язку із громадськістю.  Владичанський А.А. запропоновано кандидатуру 

Олійник Марії Олександрівни. Інших пропозицій не надходило. 

Голосували: обрати заступником голови Громадської ради по зв’язку із 

громадськістю Олійник Марію Олександрівну: «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 

0. 

Вирішили: обрати заступником голови Громадської ради по зв’язку із 

громадськістю Олійник Марію Олександрівну. 

 

Латиш В.А. запропонував створити посаду Заступника голови громадської ради  

з юридичного напрямку, персонально запропонована Грабар Ліна Юріївна. Інших 

пропозицій не надходило. 

Голосували: обрати заступником голови Громадської ради з юридичного 

напрямку Грабар Ліну Юріївну: «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: обрати заступником голови Громадської ради з юридичного 

напрямку Грабар Ліну Юріївну. 

 

 

По п'ятому питанню: 

 

Запропоновано членам громадської ради надавати свої пропозиції до плану 

роботи на 2021 рік, також запропоновано звернутися до Державної служби морського 

та річкового транспорту України з проханням повідомити орієнтовний перелік 

нормативно-правових актів, які заплановані до опрацювання та обговорення із 

громадськістю у 2021 р.  

Голосували: Членам Громадської ради надати пропозиції до плану роботи ради 

на 2021 р., звернутися до Державної служби морського та річкового транспорту 
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України з проханням повідомити орієнтовний перелік нормативно-правових актів, які 

заплановані до опрацювання та обговорення з громадськістю у 2021 р.: «за» – 14, 

«проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: Членам Громадської ради надати пропозиції до плану роботи ради 

на 2021 р., звернутися до Державної служби морського та річкового транспорту 

України з проханням повідомити орієнтовний перелік нормативно-правових актів, які 

заплановані до опрацювання та обговорення із громадськістю у 2021 р.. 

 

 

По шостому питанню:  

 

Поліщук С.Ф. запропонував звернутися до Комітету Верховної Ради України з 

питань транспорту та інфраструктури у зв’язку із тим, що поправка №12 проекту 

Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (реєстраційний No 1182-1-д від 

17.01.2020 року) передбачає менш сприятливі умови реєстрації малих суден ніж 

первісна редакція. 

Голосували: Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань 

транспорту та інфраструктури у зв’язку з проханням не підтримувати пропозицію 

до Законопроекту № 1182-1-д №12, якою вносяться зміни до частини другою статті 

35, а залишити ці норми в тій редакції, яка була підтримана Верховною Радою 

України у першому читанні.: «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань 

транспорту та інфраструктури у зв’язку з проханням не підтримувати пропозицію 

до Законопроекту № 1182-1-д №12, якою вносяться зміни до частини другою статті 

35, а залишити ці норми в тій редакції, яка була підтримана Верховною Радою 

України у першому читанні. 

 

 

Засідання закрите о 11:35. 

 

 

 

 

 

Головуючий _______________________ А.А. Владичанський 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар першого засідання ___________________________ М. В. Слюсаревський 


