
ПРОТОКОЛ
Першого засідання Громадської ради при 

Державній службі морського та річкового транспорту України

16 листопада 2018 року                                                                     м. Київ 
                                                           Місце проведення установчих зборів: м. Київ, 
                                                           вул. Бастіонна, 11, Київський міський Палац
                                                           ветеранів, каб. 304
                                                           Дата і час проведення: 16 листопада 2018 р.
                                                           13:00-13:30 год.
                                                            ПРИСУТНЬО ВСЬОГО:

                                    1. Десять із тринадцяти членів Громадської ради
                                    (список зареєстрованих кандидатів додається).
                                    2. Від Державної служби морського та річкового
                                    транспорту України: 
                                    Книш В. В. – провідний  консультант Сектору
                                    взаємодії з громадськістю та роботи зі ЗМІ
                                    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  13:00  прибули та  зареєструвалися  10 
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 №132 від 09.11.2018 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 складу лічильної комісії та секретаря першого засідання.
2. Про обрання голови громадської ради.
3. Про обрання секретаря ггромадської ради.
4. Про обрання заступників голови громадської ради.
5. Про вирішення організаційних питань.
6. Різне.

Голосували: за запропонований Владичанським А. А. порядок денний: «за» – 10.  
«проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: затвердити запропонований Владичанським А. А. порядок денний:
1. Про обрання складу лічильної комісії та секретаря першого засідання.
2. Про обрання голови громадської ради.
3. Про обрання секретаря громадської ради.
4. Про обрання заступників голови громадської ради.
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5. Про вирішення організаційних питань.
6. Різне.

По першому питанню:
Владичанський  А.  А.  запропонував,  щоб  лічильна  комісія  установчих  зборів 

(Папіровий  Юрій  Миколайович  –  голова,  Непомнющий  Олександр  Миколайович  – 
секретар)  продовжила  працювати  на  першому  засіданні.  Інших  пропозицій  не 
надходило.

Голосували:  обрати  лічильну  комісію  у  складі  двох  осіб  –  Папірового  Юрія  
Миколайовича (голова комісії) та Непомнющего Олександра Миколайовича (секретар  
комісії): «за» – 10, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили:  обрати  лічильну  комісію  у  складі  двох  осіб  –  Папірового  Юрія  
Миколайовича (голова комісії) та Непомнющего Олександра Миколайовича (секретар  
комісії).

Секретарем  першого  засідання  запропоновано  обрати  Габа  Олексія 
Георгійовича. Інших пропозицій не надходило.

Голосували: обрати секретарем першого засідання Габа Олексія Георгійовича:  
«за» – 10. «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: обрати секретарем першого засідання Габа Олексія Георгійовича.
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» – 10. «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: обрати Головою Громадської ради при Державній службі морського 
та річкового транспорту України Слюсаревського Максима Володимировича.

По третьому питанню: 
Слюсаревський  М.В.  запропонував  звернутися  до  Голови  Державної  служби 

морського  та  річкового  транспорту  України  з  заявою  про  покладення  здійснення 
функцій  секретаря  громадської  ради  на  Ветлинську  Оксану  Василівну  –  завідувача 
сектору  взаємодії  з  громадськістю  та  роботи  зі  ЗМІ  Морської  адміністрації.  Інших 
пропозицій  не  надходило. Слюсаревський  М.  В.  повідомив,  що  Ветлинська  О.  В. 
відсутня на  першому засіданні  з  поважної  причини,  але  від  неї  надійшла письмова 
заява, що вона не заперечує проти покладення на неї функцій секретаря Громадської 
ради.

Голосували: звернутися до Голови Державної служби морського та річкового  
транспорту  України  з  заявою  про  покладення  здійснення  функцій  секретаря 
громадської  ради на Ветлинську Оксану Василівну –  завідувача сектору взаємодії  з  
громадськістю та роботи зі  ЗМІ Морської  адміністрації.:  «за» – 10.  «проти» – 0,  
«утримались» – 0.

Вирішили:  звернутися  до  Голови  Державної  служби морського  та  річкового  
транспорту  України  з  заявою  про  покладення  здійснення  функцій  секретаря 
громадської  ради на Ветлинську Оксану Василівну –  завідувача сектору взаємодії  з  
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громадськістю та роботи зі ЗМІ Морської адміністрації.
По четвертому питанню:
Слюсаревський  М.В.  запропонував встановити  кількісний  склад  заступників 

Голови Громадської ради три чоловіка, а саме: перший заступник та два заступники. 
Інших пропозицій не надходило.

Голосували: встановити кількісний склад заступників голови Громадської ради  
три чоловіки, а саме: перший заступник та два заступники. «За» – 10, «проти» – 0,  
«утримались» – 0.

Вирішили: встановити кількісний склад заступників голови Громадської ради  
три чоловіки, а саме: перший заступник та два заступники.

Слюсаревський  М.В.  запропонував  обрати  першим  заступником  Голови 
Громадської  ради  Непомнющего  Олександра Миколайовича.  Інших  пропозицій  не 
надходило.

Голосували:  обрати  першим  заступником  голови  Громадської  ради 
Непомнющего Олександра Миколайовича.: «за» – 10, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: обрати першим заступником голови Громадської ради Непомнющего 
Олександра Миколайовича.

Заступниками  голови  Громадської  ради  персонально  запропоновані  дві 
кандидатури:  Габ  Олексій  Георгійович  та  Афанасенко  Андрій  Семенович.  Інших 
пропозицій не надходило.

Голосували:  обрати  заступником  голови  Громадської  ради  Габа  Олексія 
Георгійовича: «за» – 10, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Голосували: обрати заступником  голови Громадської ради  Афанасенка Андрія  
Семеновича: «за» – 1, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: заступниками  голови  Громадської  ради  обрати  Габа  Олексія  
Георгійовича та Афанасенка Андрія Семеновича.

По п'ятому питанню:
Слюсаревський  М.В.  запропонував  членам  громадської  ради  надавати  свої 

пропозиції до плану роботи та 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. 

Голосували:  звернутися  до  Державної  служби  морського  та  річкового  
транспорту  України  з  проханням  повідомити  орієнтовний  перелік  нормативно-
правових  актів,  які  заплановані  до  опрацювання  та  обговорення  з  громадськістю,  
надати  пропозиції  Громадської  ради  до  орієнтовного  плану  консультацій  з  
громадськістю: «за» – 10, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: 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,  
надати  пропозиції  Громадської  ради  до  орієнтовного  плану  консультацій  з  
громадськістю.

Слюсаревський  М.В.  висловив  бажання  взяти  на  себе  підготовку  проектів 
Положення та Регламенту Громадської ради.

Голосували:  доручити  Слюсаревському  М.В.  підготувати  та  надіслати  для  
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обговорення членам громадської ради проект Положення та Регламенту: «за» – 10,  
«проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили:  доручити  Слюсаревському  М.В.  підготувати  та  надіслати  для  
обговорення членам громадської ради проект Положення та Регламент.

По шостому питанню: 
Запропоновано  вирішити  питання  щодо  виготовлення  посвідчень  членам 

Громадської ради при Морській адміністрації України.
Голосували:  доручити  Слюсаревському  М.  В.  вирішити  питання  щодо  

виготовлення посвідчень членам Громадської ради при Державній службі  морського 
та річкового транспорту України: «за» – 10, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили:  доручити  Слюсаревському  М  .В.  вирішити  питання  щодо  
виготовлення посвідчень членам Громадської  ради при Державній службі України з  
безпеки на транспорті.

Засідання закрите о 13:30.

Головуючий _______________________ М. В. Слюсаревський

Секретар першого засідання ___________________________ О. Г. Габ
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