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ПРОТОКОЛ №02 

Другого засідання Громадської ради при  

Державній службі морського та річкового транспорту України 

 

05 лютого 2021 року                                                                     м. Київ  

 

                                                           Місце проведення: м.Київ, вул. Володимирська, 51б, 

                                                           Дата і час проведення: 05 лютого 2021 р. 

                                                           10:00-11:00 год. 

                                                            ПРИСУТНЬО ВСЬОГО: 

1. Десять членів Громадської ради із 

сімнадцяти (список зареєстрованих кандидатів 

додається). 

                                    2. Від Державної служби морського та річкового 

                                    транспорту України:  

                                    Омельченко О.П. – в.о. Начальника Департамента з 

                                    питань підготовки та дипломування плавскладу і 

                                    спеціалістів водного транспорту. 

   3. Запрошені: Смуригін Є.О. – начальник відділу 

                                    нормотворчої роботи  КП «МПРС». 

 

 

Друге засідання Громадської ради при Державній службі морського та річкового 

транспорту України відкрив Голова громадської ради Слюсаревський М.В.., який 

повідомив, що на 10:00 прибули та зареєструвалися 10 членів Громадської ради, що 

відповідно до Типового положення становить необхідний кворум для проведення 

засідання. 

Слюсаревський М.В. запропонував затвердити порядок денний другого 

засідання: 

1. Обговорення звіту про виконання плану роботи громадської ради за минулий 

рік та схвалення плану роботи на поточний рік. 

2. Обговорення пропозицій щодо Орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю на 2021 рік. 

3. Обговорення звернень, що надійшли до громадської ради. 

4. Різне. 

 

Голосували: за запропонований Слюсаревським М.В. порядок денний: «за» – 10. 

«проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: затвердити порядок денний: 

1. Обговорення звіту про виконання плану роботи громадської ради за минулий 

рік та схвалення плану роботи на поточний рік. 
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2. Обговорення пропозицій щодо Орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю на 2021 рік. 

3. Обговорення звернень, що надійшли до громадської ради. 

4. Різне. 

 

 

По першому питанню: 

 

Слюсаревський М. В. ознайомив членів Громадської ради із Звітом про діяльність 

та виконання річного плану роботи (з січня по листопад 2020 р.) громадської ради 2018-

2020 р.р. скликання, запропонував взяти до відома та направити до Морської 

адміністрації для розміщення на офіційному сайті. 

Голосували: взяти до відома та направити до Морської адміністрації для 

розміщення на офіційному сайті звіт громадської ради про діяльність та виконання 

річного плану роботи (з січня по листопад 2020 р.): «за» – 10. «проти» – 0, 

«утримались» – 0. 

Вирішили: взяти до відома та направити до Морської адміністрації для 

розміщення на офіційному сайті звіт громадської ради про діяльність та виконання 

річного плану роботи (з січня по листопад 2020 р.). 

 

Слюсаревський М. В., Безродній Я.І. ознайомили членів Громадської ради із 

пропозиціями що надійшли до плану роботи на 2021 рік, після обговорення 

Слюсаревський М.В. запропонував схвалити План роботи громадської ради на 2021 р. 

(додається).  

Голосували: схвалити План роботи громадської ради на 2021 р.: «за» – 10. 

«проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: схвалити План роботи громадської ради на 2021 р. (додається). 

 

Слухали пропозицію Безроднего Я.І. щодо необхідності реформування КП 

«МПРС». Афанасенком А.С. було уточнено, чи є висловлена пропозиція Безроднего Я.І. 

персональною або узгоджена на засіданні Правління Асоціації морських капітанів 

Одеси (АМКО). Безродній Я.І. відповів, що ця пропозиція обговорена членами АМКО 

на сайте АМКО та сторінці АМКО у Facebook.  Задано питання, чи направлялися 

пропозиції щодо реформування Директору КП «МПРС». Безродній Я.І. відповів, що 

Президент АМКО Незавітин С.Я. особисто повідомив йому, що направляв пропозиції 

Директору КП «МПРС». Маматов О.Л. зазначив, що дискусія без вивчення питання 

недоречна. Слюсаревський М.В. запропонував для вивчення питання звернутися листом 

до голови КП «МПРС», с проханням надати коментарі та своє бачення щодо пропозицій 

Безроднего Я.І. 

Голосували: звернутися з листом до голови КП «МПРС», з проханням надати 

коментарі та бачення КП «МПРС» щодо пропозицій Безроднего Я.І. стосовно реформи 

КП «МПРС»: «за» – 10. «проти» – 0, «утримались» – 0. 
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Вирішили: звернутися з листом до голови КП «МПРС», з проханням надати 

коментарі та бачення КП «МПРС» щодо пропозицій Безроднего Я.І. стосовно реформи 

КП «МПРС». 

 

 

 

По другому питанню: 

 

В зв’язку з тим, що Сектор взаємодії з громадськістю та роботи зі ЗМІ Морської 

адміністрації перебуває у стадії реформування запропоновано перенести питання 

розгляду Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2021 рік. на 

наступне засідання.  

Голосували: перенести питання розгляду Орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2021 рік. на наступне засідання: «за» – 10. «проти» – 

0, «утримались» – 0. 

Вирішили: перенести питання розгляду Орієнтовного плану проведення 

консультацій з громадськістю на 2021 рік. на наступне засідання. 

 

 

            По третьому питанню: 

 

 Розглянули звернення ГО «Українське об’єднання моряків» стосовно 

необхідності прийняття заходів щодо  ліквідування корупції у сфері дипломування 

моряків та створення прозорої системи підготовки та дипломування моряків. 

Представником морської адміністрації зазначено, що вже в пробному режимі працює 

автоматизована система тестування моряків (ACT), яка виключає фальсифікацію, 

прибирає корупційну складову, оскільки повністю виключає людське втручання в 

результати тестування. Олійник М.О. запропоновала для вивчення питання звернутися 

до Морської адміністрації з проханням організувати змогу фахівцям від Громадської 

ради пройти пробне тестування в автоматизованій системі тестування моряків (ACT). 

Голосували: звернутися до Морської адміністрації з проханням організувати 

змогу фахівцям від Громадської ради пройти пробне тестування в автоматизованій 

системі тестування моряків (ACT): «за» – 10. «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: звернутися до Морської адміністрації з проханням організувати змогу 

фахівцям від Громадської ради пройти пробне тестування в автоматизованій системі 

тестування моряків (ACT). 

 

Розглянули звернення к.д.п. Надточего О.М. щодо незгоди із рішенням ДКК про 

відмову йому в підтверджені кваліфікації оператора ГМЗЛБ.  Представником морської 

адміністрації зазначено, що Надточего О.М. має право звернутися безпосередньо до 

Морської адміністрації із скаргою, яка буде розглянута належним чином. 

Слюсаревський М.В. запропонував роз’яснити  Надточему О.М. його право звернутися 

безпосередньо із скаргою до Морської адміністрації. Олійник М.О. запропоновала взяти 

процес розгляду скарги Надточего О.М. (за її надходження) під контроль Громадської 



4 
 

ради та звернутися до Морської адміністрації з проханням дозволити представнику 

Громадської ради бути присутнім на засіданні комісії щодо розгляду скарги Надточего 

О.М. 

Голосували: Роз’яснити  Надточему О.М. його право звернутися безпосередньо 

із скаргою до Морської адміністрації. У разі надходження скарги Надточего О.М. до 

Морської адміністрації, взяти розгляд цієї скарги на контроль Громадської ради, 

звернутися до Морської адміністрації з проханням дозволити представнику 

Громадської ради бути присутнім на засіданні комісії щодо розгляду скарги Надточего 

О.М.: «за» – 10. «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: Роз’яснити  Надточему О.М. його право звернутися безпосередньо із 

скаргою до Морської адміністрації. У разі надходження скарги Надточего О.М. до 

Морської адміністрації, взяти розгляд цієї скарги на контроль Громадської ради, 

звернутися до Морської адміністрації з проханням дозволити представнику 

Громадської ради бути присутнім на засіданні комісії щодо розгляду скарги Надточего 

О.М. 

 

 

По четвертому питанню: 

 

Запропоновано наступне засідання Громадської ради провести у березні 2021 р. 

Голосували: наступне засідання Громадської ради провести у березні 2021 р.: 

«за» – 10. «проти» – 0, «утримались» – 0. 

Вирішили: наступне засідання Громадської ради провести у березні 2021 р. 

 

 

Засідання закрите о 11:00. 

 

 

 

 

 

 

Голова _______________________ М. В. Слюсаревський 

 

 

 

 

 

Секретар ___________________________ А. С. Пакшин 

 


