
 ПРОТОКОЛ №6
засідання Громадської ради при 

Державній службі морського та річкового транспорту України

20 червня 2019 року                                                                    м. Київ 

                                                    Місце проведення: вул. Хрещатик, буд. 36,
                                                    м. Київ, 

                                                    Дата і час проведення: 20 червня 2019 р., 
           12:00 – 13:10 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: провідний 
консультант сектору взаємодії з 
громадськістю та роботи зі ЗМІ Книш В. В.,
головний спеціаліст відділу міжнародних
відносин Департаменту правового 
забезпечення та міжнародних відносин
Панасевич В. Є., радник Голови Морської
адміністрації Пономаренко В. В.

Шосте 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
12:00 годину – час відкриття засідання)  7 членів  Громадської  ради,  що
становить необхідний кворум для проведення засідання.

Слюсаревський М. В. запропонував затвердити наступний порядок
денний засідання:

1)  Інформація  про  зустріч  Державного  секретаря  Кабінету
Міністрів  України,  державних  секретарів  міністерств,  представників
структурних підрозділів з питань взаємодії з громадськістю центральних
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і місцевих органів виконавчої влади та голів громадських рад при органах
виконавчої влади (доповідачі М. Слюсаревський, А. Владичанський);

2) Інформація та обговорення результатів зустрічі робочої групи
Громадської ради з представниками Регістра судноплавства України, з
питань спрощення процедури технічного нагляду за малими/маломірними
суднами  та  взаємодії  з  Регістром  судноплавства  України,  перегляду
вартості послуг Регістру (доповідачі А. Пакшин, М. Слюсаревський);

3) Щодо звернення Громадської спілки «Центр взаємодії крюінгових
компаній»  з  питання  підписання  Меморандумів  про  визнання  дипломів
(сертифікатів) моряків України (доповідач М. Слюсаревський).

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

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

порядок денний:
1)  Інформація  про  зустріч  Державного  секретаря  Кабінету

Міністрів  України,  державних  секретарів  міністерств,  представників
структурних підрозділів з питань взаємодії з громадськістю центральних
і місцевих органів виконавчої влади та голів громадських рад при органах
виконавчої влади (доповідачі М. Слюсаревський, А. Владичанський);

2) Інформація та обговорення результатів зустрічі робочої групи
Громадської ради з представниками Регістра судноплавства України, з
питань спрощення процедури технічного нагляду за малими/маломірними
суднами  та  взаємодії  з  Регістром  судноплавства  України,  перегляду
вартості послуг Регістру (доповідачі А. Пакшин, М. Слюсаревський);

3) Щодо звернення Громадської спілки «Центр взаємодії крюінгових
компаній»  з  питання  підписання  Меморандумів  про  визнання  дипломів
(сертифікатів) моряків України (доповідач М. Слюсаревський).

4) Різне.

З першого питання:
Слюсаревський М. В.  та  Владичанський А. А. повідомили, що 06

червня 2019 р. відбулася зустріч Державного секретаря Кабінету Міністрів
України,  державних  секретарів  міністерств,  представників  структурних
підрозділів  з  питань  взаємодії  з  громадськістю центральних  і  місцевих
органів виконавчої влади та голів громадських рад при органах виконавчої
влади. На засіданні були присутні Голова Громадської ради при Морській
адміністрації Слюсаревський М. В., член громадської ради при Морській
адміністрації  Владичанський  А.  А.  та  представники  Морської
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адміністрації.  Під час зустрічі  було прийнято рішення відновити роботу
Ради  голів  громадських  рад  при  органах  виконавчої  влади,  що
утворюється  відповідно  до постанови Кабінету  Міністрів  від  20 червня
2012 р. № 658. Слюсаревський М. В. пообіцяв доповідати про роботу ради
голів  громадських  рад  при  органах  виконавчої  влади  та  запропонував
членам  Громадської  ради  при  Морській  адміністрації,  надавати
питання/пропозиції до роботи у Раді голів громадських рад.

Голосували: Інформацію Слюсаревського М. В.,  Владичанського А.
А. взяти до відома: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили:  взяти  до  відома  інформацію  про  рішення  щодо
відновлення роботи Ради  голів громадських рад при органах виконавчої
влади.

З другого питання:
Слухали інформацію Пакшина А. С.  та Слюсаревського М. В. які

повідомили, що 6 червня 2019 року відбулася зустріч членів робочої групи
з  керівництвом  і  відповідальними  фахівцями  Регістру  судноплавства
України.  Під  час  зустрічі  було  розглянуто  питання  щодо  проведення
технічного огляду малих суден, зокрема: строки проведення, алгоритм дій
інспекторів та власників суден, ціна послуг; щодо можливості майбутньої
співпраці  спортивних федерацій з Регістром судноплавства  України для
проведення технічного нагляду спортивних суден, які у своїй діяльності
використовують судноплавні шляхи України. 

Під  час  обговорення  члени  громадської  ради  звернули  увагу  на
недостатню оперативність обробки замовлень на огляд малих/маломірних
суден з боку Регістру судноплавства України, проблему відсутності пільг
по  оплаті  послуг  регістру  для  малозабезпечених  громадян  та  власників
малих  суден  дрібної  вартості.  Обговорене  питання  можливості  огляду
малих/маломірних суден іншими класифікаційними товариствами. 

Голосували: Інформацію Пакшина А .С., Слюсаревського М. В. взяти
до  відома.  Звернути  увагу  Морської  адміністрації  на  необхідність
розгляду  питання  щодо  надання  пільг  із  оплати  послуг  Регістра
судноплавства  України  для  малозабезпечених  громадян  та  власників
малих суден дрібної вартості: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: Інформацію Пакшина А. С., Слюсаревського М. В, взяти
до  відома.  Звернути  увагу  Морської  адміністрації  на  необхідність
розгляду  питання  щодо  надання  пільг  із  оплати  послуг  Регістра
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судноплавства  України  для  малозабезпечених  громадян  та  власників
малих суден дрібної вартості.

З третього питання: 
Слюсаревський М. В. повідомив, що до Громадської ради надійшло

звернення Громадської спілки «Центр взаємодії крюінгових компаній» із
питання підписання Меморандумів про визнання дипломів (сертифікатів)
моряків України. 

Представником  відділу  міжнародних  відносин  Департаменту
правового забезпечення та міжнародних відносин Морської адміністрації
повідомлено про те, що опрацювання Меморандумів про взаєморозуміння
про визнання дипломів/свідоцтв фахівця моряків (далі – Меморандуми),
зокрема з Республікою Корея,  було передано до Морської  адміністрації
Міністерством інфраструктури України. Для їх подальшого узгодження із
зацікавленими  органами  та  іншою  стороною,  необхідно  було  внести
поправки  до  проекту  тексту  Меморандуму.  Із  цією  метою,  Морською
адміністрацією було надіслано лист до Інспекції  з  питань підготовки та
дипломування моряків (далі – Інспекція) для відпрацювання та узгодження
внесених  поправок.  Після  отримання  відповіді  від  Інспекції,  Морською
адміністрацією  в  найкоротші  терміни,  за  погодження  інших  причетних
центральних  органів  виконавчої  влади,  буде  надіслано  проект
Меморандуму  до  іншої  сторони  для  узгодження  тексту  та  його
подальшого підписання.

Також  було  повідомлено,  що  наразі  Морською  адміністрацією
розроблено проекти міжнародних міжвідомчих договорів з Королівством
Таїланд та Японією, які вже спрямовані до Міністерства інфраструктури
України на погодження.

Запропоновано  доручити  Слюсаревському  М.  В.  моніторити
зазначене  питання,  запросити  у  Морській  адміністрації  копії  проектів
меморандумів, що зараз проходять процедуру погодження та доповісти на
наступному засіданні Громадської ради про поточний стан питання. 

Голосували:  Доручити  Слюсаревському  М.  В.  моніторити процес
вирішення питання щодо підписання Меморандумів про взаєморозуміння,
про визнання дипломів/свідоцтв фахівця моряків;  запросити у Морської
адміністрації  копії  проектів  меморандумів,  що  зараз  проходять
процедуру погодження, доповісти на наступному засіданні Громадської
ради про поточний стан питання: «за» – 7, «проти» – 0, «утримались» –
0.
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