ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ В. О. ГОЛОВИ
МОРСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗА 2020 РІК

Кадрові питання
За звітний період:

93 особи - прийнято
70 осіб - звільнено.

У Державній службі морського та річкового транспорту України оголошувалися конкурси на вакантні посади
державної служби та на період дії карантину оголошувалися добори, відповідно до Порядку призначення на
посади державної служби на період карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290.
Подали документи для участі

558

38
31

34

визначено
переможців

категорія «В» 15 16
категорія «Б»
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Кадрові питання
Нагороджувались:

74

пройшли
щорічне
оцінювання
результатів діяльності державних.
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1

притягнуто
до
дисциплінарної
відповідальності (оголошено догану)

4

осіб відомчими
інфраструктури України

відзнаками

Міністерства

особи заохочувальними відзнаками Кабінету
Міністрів України.

Навчання та підвищення кваліфікації державних службовців:
Закінчили навчальний заклад підготовки магістрів за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування» Підвищили кваліфікацію

осіб, з них:

особа категорія «В».

Навчалися та підвищили кваліфікацію за кордоном у

категорія «А» -

особа

2020 році

категорія «Б» -

осіб

категорія «Б» -

особа

категорія «В» -

особи

категорія «В» -

осіб

особи, з них:

Через карантинні обмеження, пов’язані із пандемією коронавірусної хвороби
COVID-19, навчальні курси проходили онлайн у вигляді відео-конференцій.
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Документообіг
Підсумкові дані обліку обсягу документообігу
за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

48 756

Вхідні
28 915

• в електронній формі
• у паперовій формі

2 212*
26 703

Вихідні
9 738

• в електронній формі
• у паперовій формі

2 815**
6 923

Внутрішні
10 103

• в електронній формі
• у паперовій формі

10 103
0

Примітка: * Отримані по СЕВ
** Відправлені по СЕВ
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Документообіг

01
02
03
04
05
06
07
09
11
13
14
15
16
17
19
20
21

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Інформація щодо зареєстрованих та поставлених на контроль
документів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року

Журнал реєстрації

Кількість документів,
зареєстрованих за період
з 01.01.2020 по 31.12.2020

Кількість документів,
поставлених на контроль за період
з 01.01.2020 по 31.12.2020

Адміністрація Президента України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Народний депутат України
Міністерство інфраструктури України
Публічні запити
Вхідна загальна
Електронна пошта
Звернення громадян
Окреме доручення
Вихідні листи-ініціативи
Вихідні листи-відповіді
Протоколи апаратних нарад
Внутрішній лист, службова записка
Протоколи нарад
Накази
Накази з адміністративно-господарської діяльності

3
20
266
29
1 673
236
23 510
2 609
569
247
1 990
7 988
1
9 289
2
324
0

0
14
147
29
498
236
741
165
569
0
0
0
0
71
0
0
0

48 756

2 470

Всього:

5

Документообіг

Інформація щодо кількості документів за період
з 01.01.2020 по 31.12.2020 року

Вхідна кореспонденція

Звернення громадян з
особистого прийому
керівництва Управління

Вихідна кореспонденція

306

0

244

1187

0

337

Верхньодніпровське

616

0

922

Нижньодніпровське

187

0

69

21

41

250

2317

41

1822

Міжрегіональне
територіальне управління
Чорноморсько-Азовське
Чорноморське

Подільсько-Карпатське

Всього:
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Фінансове забезпечення
Морська адміністрація фінансується із загального фонду Державного бюджету України та
отримує бюджетні призначення шляхом затвердження їх у Законі України про Державний
бюджет України на відповідний рік
У 2020 році фінансування
за бюджетною програмою:

здійснювалось

«Керівництво

та
управління
у
сферах
морського та річкового транспорту» (КПКВК
3103010)

39 973 400 грн.

КОШТИ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
ВИДАТКИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

51 865 700 грн
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Фінансове забезпечення
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ:
39 973 400
грн

66 865 700
грн

видатки на
оплату праці

«Керівництво та управління у
сферах морського та річкового
транспорту»

15 000 000
грн

2021

бюджетна програма за КПКВК 3103010

видатки
розвитку
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Фінансове забезпечення
Код

Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту КПКВК 3103010

2021
66 865,7

2110 "Оплата праці"

39 973,40

2120 "Нарахування на оплату праці"

8 794,10

2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

100,00

2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"

690,70

2250 "Видатки на відрядження"

201,50

2271 "Оплата теплопостачання"

250,20

2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"

74,10

2273 "Оплата електроенергії"

759,20

2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"

0,50

2630 "Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям"

990,00

2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"

20,00

2800 "Інші поточні видатки"

12,00

3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"

3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"

15 000,00

0,00
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Адміністративні та інші послуги
53 044 Надано адміністративних та інших послуг

27 779 924,00 грн. Перераховано до Державного бюджету України
14 275 Посвідчення особи моряка
21 765 Диплом для осіб командного складу

7 609 Свідоцтво фахівця
2 558 Посвідчення судноводія малого/маломірного та судноводія
торгівельного судна (ВВШ, ЄВВШ)

13 Відкрито ліній закордонного плавання
458 Одноразові тимчасові дозволи на захід до річкових портів

України суднам під прапорами держав, з якими не укладено
міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх
водних шляхах
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Адміністративні та інші послуги
Порівняння загальної кількості адміністративних послуг 2019 – 2020р.
2019

2020

Надано адміністративних та інших послуг

9 225

53 044

Перераховано до державного бюджету України

11 353 824 грн

27 779 924 грн

Посвідчення особи моряка

13 741

14 275

Кваліфікаційні документи моряка

27 938

29 374

Посвідчення судноводія малого/маломірного та судноводія
торгівельного судна (ВВШ,ЄВВШ)

2 612

2 558

Відкрито ліній закордонного плавання

25

13

Одноразові тимчасові дозволи

384

458
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Підготовка та дипломування плавскладу і спеціалістів водного
транспорту
Проведена наступна робота:
Затверджено Персональний склад Державних кваліфікаційних комісій та графіків їх проведення на 2020 рік;

Затверджено Графік роботи Державних кваліфікаційних комісій для участі у спільних засіданнях з
екзаменаційними комісіями у закладах вищої освіти на 2020 рік;
Затверджено Зміни до Графіку роботи Державних кваліфікаційних комісій для участі у спільних
засіданнях з екзаменаційними комісіями у закладах вищої освіти на 2020 рік;
Наказом Морської адміністрації надано доступ до Автоматизованої системи реєстрації та перевірки
документів моряків;

Здійснювалася робота щодо перевірки легітимності виданих робочих документів (дипломів).

Затвердження Графіку роботи Державних кваліфікаційних комісій для участі у спільних засіданнях з
екзаменаційними комісіями у закладах вищої освіти на 2021 рік;
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Підготовка та дипломування плавскладу і спеціалістів водного
транспорту

Наказом Міністерства інфраструктури України від 28.09.2020 № 590 внесено зміни до
Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає
вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти
1978 року, з поправками, та національним вимогам.

здійснено 29 оглядів навчальнотренажерних
закладів,
які
здійснюють підготовку моряків та
судноводіїв
маломірних/малих
суден.

видано 23 протоколи про
відповідність вимогам Конвенції
ПДНВ та національним вимогам
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Державний нагляд (контроль) та безпека судноплавства
Здійснено 4 перевірки систем охорони портових засобів в
морському порту «Південний» на відповідність вимогам глави
ХІ-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі
1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і
портових засобів, за результатами яких виявлено та усунено
чинники, які негативно впливають на рівень безпеки під час
взаємодії суден, які здійснюють міжнародні перевезення, та
морських і річкових портів.

456

Проведено
перевірок суден, що здійснюють
плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних
шляхах, що на 13% менше, ніж за 2019 рік.

Зареєстровано 31 базу стоянки для
маломірного флоту.
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Державний нагляд (контроль) та безпека судноплавства
Проведено засідання Державних кваліфікаційних комісій:
категорія лоцмана оператора
служби регулювання руху суден

2 засідання

23 підтвердження

категорія морського лоцмана

11 засідань

58 підтверджень

2 повідомлення
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Державний нагляд (контроль) та безпека судноплавства

Морською адміністрацією спільно з ДУ «Держгідрографія» здійснено
оцінку ефективності системи розподілу руху суден № 2 Підходи до
портів Чорноморськ, Одеса та Південний та підготовлені пропозиції
щодо її перегляду.

Відповідні пропозиції та коригуючі дії щодо перегляду системи
установлення шляхів руху суден: Система розподілу руху №2 Підходи до
портів Чорноморськ, Одеса та Південний погоджені Мінінфраструктури.
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Стан безпеки судноплавства та аварійності на
водному транспорті в Україні

100%

В аварійних подіях

Порівняння загальної кількості
аварійних подій на морському та
річковому транспорті
8

80%

20

4

10
5

43

60%

10
6

20

16

10

2019
4

2

0

40%
20%

16

15

загинуло

зникло
безвісті

2020

отримали
травми

30

0%
Аварійні події Загиблі/зниклі Травмовані
2019
2020
Загальна кількість аварійних подій, що сталися протягом
2020
року,
у
порівнянні
з
2019 роком збільшилась на 13 аварійних подій (+43%).
При цьому слід зазначити, що кількість загиблих та
зниклих безвісти зменшилась на 12 осіб (-60%), а
кількість травмованих зменшилась також на 12 осіб
(-75%).

2019
Сумарно

2020
36

За межами України

12
19

Чорноморсько-Азовське

0

7

Чорноморське

2
6

Нижньодніпровське

0

9

Верхньодніпровське 0

1
1

Подільсько-Карпатське

0%

3

20%

40%

0
60%

80%

100%
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Стан безпеки судноплавства та аварійності на
водному транспорті в Україні

Стан аварійності 2019 рік / 2020 рік

Період
(квартал/місяць)

2019
Аварійні події
3

Січень

I

II

III

IV

Лютий

8

0

Березень

5

Квітень

3

Травень

9

1

Червень

4

Липень

0

Серпень

6

3

Вересень

3

Жовтень

3

Листопад

Грудень

8

5

0

Постраждалі
5 осіб загинуло, 1 особа зникла
безвісти та 8 осіб отримали
травм

загинула 1 особа та 1 особа
була травмована

2020
Аварійні події
1

7

5

3 особи загинуло, 1 особа
зникла безвісти та 4 особи було
травмовано

без загиблих, зниклих безвісти та
травмованих

1
2

9

3
4

1 особа загинула, 8 осіб зникло
безвісти та 3 особи було
травмовано

Постраждалі

7

18

7
4
2

9

2

5

3 особи загинуло, 1 особа зникла
безвісти. Особи, що отримали
травм – відсутні

3 особи загинуло, 1 особа зникла
безвісти та 4 осіб отримали травм

без загиблих, зниклих безвісти та
травмованих
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Стан безпеки судноплавства та аварійності на
водному транспорті в Україні
Аварійні події, що відбулися протягом 2020 року за територіальним принципом їх
виникнення розподілилися таким чином:
Підлягають обліку
Сумарно

Не підлягають обліку

22

21

За межами України 0
Чорноморсько-Азовське

1

Чорноморське

4
12

15

Нижньодніпровське

7

Верхньодніпровське

1

2

1

Подільсько-Карпатське 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Стан безпеки судноплавства та аварійності на
водному транспорті в Україні
Розподіл аварійних події, які сталися на водному транспорті протягом 2020 / 2019 року
Підлягають статистичному обліку:

Не підлягають статистичному обліку:

2020/2019
на морському транспорті
серйозних аварій

2020/2019
на морському транспорті:

1/0

на річковому транспорті:

дуже серйозних аварій

0/2

серйозних аварій

2/2

дуже серйозних аварій

2/0

морських інцидентів (серйозних
інцидентів)

8/7

серйозних аварій

5/4

інцидентів

9/0

серйозних інцидентів

3/4

на річковому транспорті:

інцидент

5/2

аварійні події відсутні

з маломірними (малими) суднами

0/0

з маломірними (малими) суднами:

дуже серйозних аварій

3/1

дуже серйозних аварій

2/1

серйозні аварії

2/4

серйозних аварій

0/3

серйозних інцидентів

1/0

серйозних інцидентів

0/0
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Стан безпеки судноплавства та аварійності на
водному транспорті в Україні
РОЗПОДІЛ АВАРІЙНИХ ПОДІЙ ЗА ТИПОМ
СУДЕН
Морські судна
- 20 аварійних подій

35%
46%

Маломірні судна
- 8 аварійних подій
Судна внутрішнього та змішаного
"ріка-море" плавання
- 15 аварійних подій

19%

КІЛЬКІСТЬ ВИПАДКІВ АВАРІЙНИХ ПОДІЙ
ЗА ПРИЧИНАМИ ВИНИКНЕННЯ
Навігаційні
- 15 випадків

2%
30%
35%

Технічні
-14 випадків
Організаційні
-13 випадків

РОЗПОДІЛ АВАРІЙНИХ ПОДІЙ ЗА
МІСЦЕМ ВИНИКНЕННЯ

33%

Психофізіологічні
-1 випадок

35%
Акваторія річок

65%

Акваторія морських портів,
каналів, якірних стоянок
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Стан безпеки судноплавства та аварійності на
водному транспорті в Україні
Порівняльний стан аварійності з 2015 по 2020 роки
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Міжнародна діяльність

Морською адміністрацією здійснено переклад резолюцій Комітету із захисту морського середовища
МЕРС. 314(74), МЕРС. 316(74), МЕРС. 317(74), МЕРС. 315(74), МЕРС. 319(74) та поправок до Міжнародної
конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками (резолюції MSC. 456(101), МSС.
457(101), МSС. 458(101), MSC. 459(101)).
Також, здійснено офіційний переклад та отримано висновок Міністерства юстиції України, яким
визначено, що згідно зі статтею 16 (2) (g) (ii) Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з
суден 1973 року (MARPOL) і пункту 1 статті 24 Віденської конвенції про право міжнародних договорів:
 Набули чинності для України з 01 жовтня 2020 року резолюції МЕРС. 314(74), МЕРС. 316(74) та
МЕРС. 317(74);
 Набули чинності з 01 січня 2021 року резолюції МЕРС. 315(74) та МЕРС. 319(74).
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Міжнародна діяльність
Розроблено 25 проєктів Меморандумів про взаєморозуміння про визнання дипломів/свідоцтв фахівця
моряків.
 укладено Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою морського та річкового транспорту
України та Міністерством моря, транспорту та інфраструктури Республіки Хорватія про визнання
підготовки і дипломування/сертифікування моряків для роботи на суднах під прапором України та на
суднах для роботи під прапором Республіки Хорватія, який набрав чинності для України;
 знаходяться на етапі узгодження з іноземною стороною проєкти текстів Меморандуму з наступними
країнами (Республіка Корея, Канадою, Федеративною Республікою Німеччина, Cаудівською Аравією,
Індонезією, Японією);
 надіслано пропозиції щодо укладення Меморандуму з наступними країнами: Індонезія, Китайською
Народною Республікою, Островами Кука, Іраном, Південно-Африканською Республікою, Таїландом,
Малайзією, Бахрейном, Молдова, Індією, Федерацією Сент-Кіттс і Невіс;

 розроблено та проходять внутрішньодержавні процедури узгодження проєкти Меморандумів з:
Мексикою, Островами Мен, Іспанією, Португалією, Катаром, Бермудами та Каймановими островами.
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Розробка проектів нормативно-правових актів

Діяльність Морської адміністрації з розроблення
проєктів нормативно-правових актів у 2020 році
була спрямована, переважно, на приведення їх
у відповідність із законодавством, наближення
до законодавства Європейського Союзу, а
також удосконалення законодавства у сфері
морського
та
річкового
транспорту,
торговельного мореплавства, судноплавства на
внутрішніх
водних
шляхах,
навігаційногідрографічного забезпечення мореплавства, а
також у сфері безпеки на морському та
річковому транспорті (крім сфери безпеки
мореплавства
суден
флоту
рибної
промисловості).

Розроблено 8 проєктів нормативно-правових актів, з них
1 прийнято в установленому порядку.
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Антикорупційна діяльність

ЗАТВЕРДЖЕНО АНТИКОРУПЦІЙНУ ПРОГРАМУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ МОРСЬКОГО ТА
РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ НА 2019-2020 РОКИ ПОГОДЖЕНО НАЗК
Мета антикорупційної програми:

Об'єктами оцінки корупційних ризиків стали:

 впровадження
ефективної
системи
запобігання корупції в діяльності Морської
адміністрації
та
міжрегіональних
управлінь;







 зниження корупційних ризиків;
 підвищення рівня довіри громадян до
діяльності Морської адміністрації.

організаційна структура;
система внутрішнього контролю;
діяльність з питань кадрової політики;
бюджетна діяльність та управління фінансами;
управління матеріальними ресурсами, державними
підприємствами;
 проведення процедур публічних закупівель;
 надання адміністративних послуг;
 реалізація контрольно-наглядових функцій.
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Результати антикорупційної діяльності

Виявлено 23 випадки несвоєчасного подання або неподання Декларації
осіб, уповноважених на виконання функцій держави, про що повідомлено
НАЗК. НАЗК складено 1 адміністративний протокол про порушення вимог
фінансового контролю.
Проведено службові розслідування (5), за результатом одного з них
матеріали направлено до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері
протидії корупції.

Розглянуто 52 звернення, зокрема від українських та іноземних моряків,
народних депутатів, громадських організацій, співробітників державних
підприємств, що перебувають у сфері управління Морської адміністрації.
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Результати антикорупційної діяльності
Відповідно до плану інформаційно-роз’яснювальних заходів проведено 4
лекційних заняття з питань запобігання корупції. Презентаційні матеріали
розміщено на офіційному вебсайті Морської адміністрації. Зокрема:
 Злочини та адміністративні правопорушення у сфері корупції. Адміністративна та
кримінальна відповідальність.
 Доброчесність як необхідна морально-етична складова діяльності державного
службовця.
 Щодо можливих способів подання повідомлень про корупцію. Захист викривачів.
 Отримання подарунків та відповідальність за порушення встановлених
законодавством обмежень щодо одержання подарунків.

Підготовлено та ознайомлено працівників Морської адміністрації з
пам’ятками:
 Кримінальна та адміністративна відповідальність за корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення.
 Про права викривача
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Повідом про корупцію
1 січня 2020 року набув чинності Закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання
корупції» щодо викривачів корупції».
Вся інформація про те, яким чином можна звернутись до Морської адміністрації і повідомити про факти
корупції у її діяльності, розміщено на офіційному вебсайті.

На виконання вимог розділу 8 "Захист викривачів" Закону
України «Про запобігання корупції» Морська адміністрація
забезпечує викривачам належні умови для здійснення
повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону через:






спеціальну телефонну лінію;
офіційний вебсайт;
захищену електронну скриньку Морської адміністрації;
під час особистого прийому громадян;
іншими засобами поштового зв'язку.
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Дякую за увагу

