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ПРОТОКОЛ №2 

засідання Громадської ради при  

Державній службі морського та річкового транспорту України 

 

13 грудня 2018 року                                                                    м. Київ  

 

                                                    Місце проведення: вул. Преображенська, 

     буд. 25, м. Київ,  

                                                    Дата і час проведення: 13 грудня 2018 р.,  

               10:00 – 10:30 год. 

                                                    Присутні: 1. Вісім із тринадцяти членів  

     Громадської ради (список реєстрації  

     додається). 

                               2. Секретар Громадської ради 

                               Ветлинська О. В. 

   3. Від Державної служби морського та  

   річкового транспорту України:  

   Книш В. В. – провідний консультант сектору 

   взаємодії з громадськістю та роботи зі ЗМІ. 

    

Друге 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 

10 годину ранку – час відкриття засідання) 8 членів Громадської ради, що 

відповідно до Типового положення становить необхідний кворум для 

проведення засідання. 

Слюсаревський М.В. запропонував затвердити наступний порядок 

денний другого засідання: 

1. Про прийняття Положення про Громадську раду при Морській 

адміністрації. 

2. Про надання пропозицій Громадської ради до плану проведення 

Державною службою морського та річкового транспорту 

України консультацій з громадськістю на 2019 рік. 

3. Про вирішення організаційних питань. 

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

«за» – 8. «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: затвердити запропонований Слюсаревським М. В. порядок 

денний: 

1. Про прийняття Положення про Громадську раду при Морській 

адміністрації. 

2. Про надання пропозицій Громадської ради до плану проведення 

Державною службою морського та річкового транспорту 

України консультацій з громадськістю на 2019 рік. 

3. Про вирішення організаційних питань. 

4. Різне. 

 

По першому питанню: 

Слюсаревський М.В. доповів про те, що надійшли зауваження до 

попередньо підготовленого Громадською радою проекту Положення. 

Заслухавши зауваження та думки членів Громадської ради Латиша В. А., 

Пакшина А. С., Голембієвського Г. Г., Габа О. Г. голова Громадської ради 

Слюсаревський М. В. запропонував погодитися із ними та проголосувати за 

прийняття Положення із урахуванням цих зауважень. 

Голосували: урахувати зауваження та прийняти в цілому Положення 

про Громадську раду при Державній службі морського та річкового 

транспорту України: «за» – 8, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: урахувати зауваження та прийняти в цілому Положення 

Громадської ради при Державній службі морського та річкового 

транспорту України (текст Положення додається). 

 

По другому питанню: 

Слюсаревський М. В. повідомив про пропозиції членів Громадської 

ради до орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2019 рік. 

Запропонував схвалити та подати пропозиції до орієнтовного плану 

консультацій з громадськістю на 2019 рік до Морської адміністрації.  

Голосували: схвалити та подати пропозиції Громадської ради до 

орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2019 рік до Морської 

адміністрації: «за» – 8, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: схвалити та подати пропозиції Громадської ради до 

орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2019 рік до Морської 

адміністрації (пропозиції додаються). 



По третьому питанню:
Слюсаревський М.В. запропонував у другій половині січня 2019 р. 

провести засідання для схвалення річного плану роботи Громадської ради.
Голосували: у  другій половині січня 2019 р. провести засідання для 

схвалення річного плану роботи Громадської ради: «за» -  8, «проти» -  0, 
«утримались» —  0.

Вирішили: у  другій половині січня 2019 р. провести засідання для 
схвалення річного плану роботи Громадської ради: «за» -  8. «проти» -  0, 
«утримались» -  0.

По четвертому питанню:
Голембієвський Г. Г. запропонував заслухати на наступному 

засіданні інформацію представника Морської адміністрації щодо ситуації 
зі складанням іспитів та наданням посвідчень судноводія
малого/маломірного судна. Слюсаревський М. В. зазначив, що це питання 
пов'язане із планами щодо створення відповідних сервісних центрів, тому 
запропонував також заслухати інформацію відносно створення сервісних 
центрів, їх функціонального навантаження.

Голосували: запросити на наступне засідання представника
Морської адміністрації для інформування Громадської ради про ситуацію 
зі складанням іспитів та наданням посвідчень судноводія
малого/маломірного судна та створення сервісних центрів: «За» -  8, 
«проти» — 0, «утримались» -  0.

Вирішили: запросити на наступне засідання представника Морської 
адміністрації для інформування Громадської ради про ситуацію зі 
складанням іспитів та наданням посвідчень судноводія 
малого/маломірного судна та створення сервісних центрів.

Засідання закрите о 10:

Г оловуючий В. Слюсаревський

Секретар засідання

З


