
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Державної служби морського та 

річкового транспорту України 

від « 27 » грудня 2019 року № 484 

 

 

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік  

Питання або проект 

рішення, нормативно-

правового 

акту 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій 

з громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи 

населення та зацікавлені 

сторони, на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного підрозділу, 

відповідального за проведення 

консультацій (телефон, e-mail) 

 

№ 1 2 3 4 5 

 

 

1 

Діяльність Громадської 

ради при Морській 

адміністрації 

 

Організація та 

проведення засідань 

(у тому числі 

виїзних) 

Громадської ради 

при Морській 

адміністрації 

 

Щомісячно 

 

Представники 

громадянського суспільства, 

члени Громадської ради при 

Морській адміністрації  

 

Громадська рада 

Слюсаревський М. В. 

т. 048 735-30-02 

morskayarada@gmail.com 

Сектор взаємодії з 

громадськістю та роботи зі ЗМІ 

т. 044 294-60-04 

public@marad.gov.ua  

 



 

 

2 

Проекти нормативно-

правових актів, 

розроблених Морською 

адміністрацією, що 

згідно законодавства 

підлягають 

проведенню 

консультацій з 

громадськістю 

Засідання 

Громадської ради 

при Морській 

адміністрації. 

Консультації з 

громадськістю, 

розміщення на 

офіційному сайті 

Морської 

адміністрації, на 

сторінці в Facebook 

 

 

Щоквартальн

о 

Державні службовці, фізичні 

та юридичні особи,  їх 

об’єднання, представники 

громадянського суспільства, 

органи державної влади, 

члени Громадської ради при 

Морській адміністрації 

Департамент правового 

забезпечення та міжнародних 

відносин, 

Департамент державного 

нагляду та контролю за 

безпекою на морському та 

річковому транспорті, 

Департамент надання 

адміністративних послуг 

Т. 044 294-60-00 

office@marad.gov.ua  

 

 

 

3 

Публічний звіт Голови 

Морської адміністрації 

про результати 

діяльності у 2019 році 

Загальні збори із 

залученням 

представників 

громадянського 

суспільства

До 25 лютого 

2020 року
Державні службовці, 

фізичні та юридичні 

особи,  їх об’єднання, 

представники 

громадянського суспільства, 

профспілок, органи 

державної влади, члени 

Громадської ради при 

Морській адміністрації 

Управління організації роботи 

та документообігу 

т. 044 294-60-00 

office@marad.gov.ua, 

org.head@marad.gov.ua  

Сектор взаємодії з 

громадськістю та роботи зі ЗМІ 

т. 044 294-60-04 

public@marad.gov.ua 

mailto:org.head@marad.gov.ua


 

 

 

 

 

4 

Заходи щодо 

обговорення та 

роз’яснення 

практичних питань 

адміністративної 

відповідальності за 

скоєння 

правопорушень на 

водному транспорті

Проведення круглих 

столів за участю 

громадськості та 

представників 

зацікавлених 

структур, 

обговорення на 

засіданнях

Громадської ради 

при Морській 

адміністрації

Перше 

півріччя 

2020 року 

Державні службовці, фізичні 

та юридичні особи,  їх 

об’єднання, представники 

громадянського суспільства, 

органи державної влади, 

члени Громадської ради при 

Морській адміністрації. 

Громадська рада 

Слюсаревський М. В. 

т. 048 735-30-02 

morskayarada@gmail.com 

dept.control@marad.gov.ua 

Департамент  

державного нагляду  

та контролю за безпекою на 

морському та річковому 

транспорті 

т. 044 294-60-07 

Сектор взаємодії з 

громадськістю та роботи зі ЗМІ 

т. 044 294-60-04 

public@marad.gov.ua  

 

 

 

 

5 

Організація та 

проведення комплексу 

заходів щодо 

покращення системи 

підготовки та 

дипломування моряків 

 

Обговорення на 

засіданні 

Громадської ради, 

проведення круглих 

столів (нарад) 

Щокварта-

льно 

Державні службовці, фізичні 

та юридичні особи,  їх 

об’єднання, представники 

громадянського суспільства, 

органи державної влади, 

члени Громадської ради при 

Морській адміністрації 

Громадська рада 

Слюсаревський М. В. 

т. 048 735-30-02 

morskayarada@gmail.com 

Департамент надання 

адміністративних послуг 

т. 044 294-60-09 

Dept.admin@marad.gov.ua 

 

 

6 

Заходи щодо 

удосконалення 

процедури технічного 

нагляду за 

Обговорення на 

засіданні 

Громадської ради, 

проведення нарад із 

Перше 

півріччя 2020 

року 

Державні службовці, фізичні 

та юридичні особи,  їх 

об’єднання, представники 

громадянського суспільства, 

органи державної влади, 

Громадська рада 

Слюсаревський М. В. 

т. 048 735-30-02 

morskayarada@gmail.com 

Департамент  

mailto:dept.control@marad
mailto:dept.control@marad


 

 

малими/маломірними 

суднами 

профільними 

фахівцями 

члени Громадської ради при 

Морській адміністрації 

державного нагляду  

та контролю за безпекою на 

морському та річковому 

транспорті 

т. 044 294-60-07 

dept.control@marad.gov.ua 

 

 

7 

Участь у засіданнях 

Колегії при Морській 

адміністрації. 

Обговорення на 

засіданні 

Громадської ради, 

проведення нарад із 

профільними 

фахівцями 

Протягом 

2020 року 

Державні службовці, 

фізичні та юридичні особи, їх 

об’єднання, представники 

громадянського суспільства, 

органи державної влади, 

члени Громадської ради при 

Морській адміністрації 

Громадська рада 

Слюсаревський М. В. 

т. 048 735-30-02 

morskayarada@gmail.com 

 

 

8 

Участь у засіданнях 

Науково-експертної 

ради при Морській 

адміністрації щодо 

обговорення 

актуальних питань 

реалізації державної 

політики в сфері 

морського та річкового 

транспорту 

Обговорення на 

засіданнях 

Громадської ради 

при Морській 

адміністрації за 

участю профільних 

фахівців 

 

Протягом 

2020 року 

Державні службовці, 

фізичні та юридичні особи, їх 

об’єднання, представники 

громадянського суспільства, 

органи державної влади, 

члени Громадської ради при 

Морській адміністрації 

Громадська рада 

Слюсаревський М. В. 

т. 048 735-30-02 

morskayarada@gmail.com  

 

 



№ 1 2 3 4 5

8

Участь у засіданнях 
Зауково-експертної 
зади при Морській 
адміністрації щодо 
обговорення 
актуальних питань 
зеалізації державної 
політики в сфері 
морського та річкового 
транспорту

Обговорення на 
засіданнях 
Громадської ради 
при Морській 
адміністрації за 
участю профільних 
фахівців

Протягом 
2020 року

Державні службовці, 
фізичні та юридичні особи, їх 
об’єднання, представники 
громадянського суспільства, 
органи державної влади, 
члени Громадської ради при 
Морській адміністрації

Громадська рада 
Слюсаревський М. В. 
т. 048 735-30-02 
шогзкауагас1а@§таі1.сош

9

Незалежний 
громадський контроль 
за виконанням 
Антикорупційної 
програми Морської 
адміністрації

Звіт про результати 
виконання в 2019 
році
Антикорупційної 
програми Морської 
адміністрації на 
2019-2020 роки

1 березня 
2020 року

Державні службовці, 
фізичні та юридичні 
особи, їх об’єднання, 
представники
громадянського суспільства, 
профспілок, органи 
державної влади, члени 
Громадської ради при 
Морській адміністрації

Сектор з питань запобігання та 
виявлення корупції 
т. (044) 294-60-29 
апіісоггирі@тагасІ.£ОУ.иа

Завідувач Сектору взаємодії 
з громадськістю та роботи зі ЗМІ & / у Оксана ВЕТЛИНСЬКА


