ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України
від 09.11.2020 № 565-К

УМОВИ
проведення добору на зайняття посади державної
служби категорії „Б” – начальника Управління (служби) капітана Одеського
морського порту – капітана порту Державної служби морського та річкового
транспорту України
Загальні умови
Посадові обов’язки

Керівництво та організація поточної роботи
Управління (служби):
- забезпечення виконання завдань і функцій,
покладених на Управління (службу);
- забезпечення планування роботи Управління
(служби);
здійснення
контролю
за
виконанням
працівниками Управління (служби) посадових
обов’язків, відповідно до функцій та завдань
покладених на Управління (службу);
забезпечення
дотримання
працівниками
Управління
(служби) правил
внутрішнього
службового розпорядку та правил внутрішнього
трудового розпорядку Морської адміністрації.
- моніторинг, контроль за виконанням покладених
на Управління (службу) завдань і функцій,
дотримання виконавської дисципліни працівниками,
проведення оперативних нарад.
Забезпечення здійснення державного нагляду
за:
дотриманням
законодавства
і
правил
мореплавства, а також міжнародних договорів
України щодо мореплавства, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України;
дотриманням вимог щодо порядку заходження
суден у морський порт і виходу з морського порту;
дотриманням
вимог
щодо
запобігання
забрудненню
навколишнього
природного
середовища
морським
транспортом;

підприємствами, що надають лоцманські послуги, і
службою регулювання руху суден у межах акваторії
морського порту;
- криголамним проведенням суден на підходах
до морського порту і в межах його акваторії;
станом морських шляхів;
- дотриманням правил реєстрації операцій із
шкідливими речовинами на суднах, морських
установках;
організацією безпечного перевезення
небезпечних вантажів морським і річковим
транспортом.
Здійснення реєстрації суден у Державному
судновому реєстрі України, Судновій книзі України
і видача суднових документів, якщо інше не
передбачено законодавством.
Забезпечення здійснення перевірки суднових
документів, дипломів, кваліфікаційних свідоцтв
командного складу та членів екіпажів суден.
Здійснює видачу:
- посвідчень моряка особам, які входять до
складу суднового екіпажу;
- документів, зазначених статті 51 Кодексу
торговельного мореплавства України;
дозволу на підняття майна, що
затонуло в морі, а також на проведення
будівельних робіт щодо гідротехнічних
споруд у межах території та акваторії
морського порту.
Оформлення приходу суден у морський порт і
виходу з морського порту в порядку, встановленому
законодавством.
Здійснює облік та розслідування аварійних
морських подій в порядку, встановленому
законодавством.
Розгляд
справ
про
адміністративні
правопорушення і накладення адміністративних
стягнень.
Забезпечення здійснення контролю за:
- укладенням договорів обов'язкового страхування
відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних
вантажів морським та річковим транспортом;
- забезпеченням безпеки перевезення вантажів,
пасажирів та багажу на морських і річкових суднах;
станом функціонування навігаційно-гідрографічного

Умови оплати праці

забезпечення судноплавства у морському порту, на
підходах до нього, в територіальному морі,
внутрішніх морських водах;
- функціонуванням систем радіонавігації та
спостереження морської рухомої служби, у тому
числі Глобальної морської системи зв'язку у разі
лиха та для забезпечення безпеки;
- проведенням аварійно-рятувальних робіт,
пошуку і рятування на морі в зоні відповідальності
України.
Забезпечення
здійснення
перевірок
відповідності систем охорони портових засобів
вимогам Міжнародної конвенції з охорони
людського життя на морі 1974 року та
Міжнародного кодексу з охорони суден і портових
засобів.
Забезпечення здійснення оглядів суден (крім
суден флоту рибної промисловості) в установленому
порядку.
Видача розпоряджень в межах своїх
повноважень.
Виконання інших прав та обов’язків відповідно
до Кодексу торговельного мореплавства України та
Положення про капітана морського порту та службу
капітана морського порту, затвердженого наказом
Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013
№ 190, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 18.04.2013 за № 632/23164.
Участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у
тому числі міжвідомчого характеру.
Опрацювання та надання проектів відповідей на
звернення органів державної влади, правоохоронних
органів, запитів народних депутатів України,
підприємств, установ, організацій, адвокатські
звернення, звернення громадян та публічні запити
на отримання інформації із питань, що належать до
повноважень Управління (служби).
посадовий оклад – 8150 грн.;
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці
працівників державних органів»;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового
окладу за кожний календарний рік стажу державної
служби, але не більше 50 відсотків посадового

Інформація про
строковість чи
безстроковість
призначення на
посаду
Перелік інформації,
необхідної для
призначення на
вакантну посаду, та
строк їх подання

Місце, час і дата
проведення добору
Прізвище, ім’я та по
батькові, номер
телефону та адреса
електронної пошти
особи, яка надає
додаткову
інформацію з питань
проведення добору

окладу;
інші надбавки та доплати (відповідно до статті 50,
52 Закону України «Про державну службу») – у разі
встановлення.
на період дії карантину, установленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником
державної служби переможця за результатами
конкурсного відбору відповідно до законодавства.
1. Заява із зазначенням основних мотивів щодо
зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до
Порядку призначення на посади державної служби
на період дії карантину, установленого з метою
запобігання поширенню на території України
гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
2. Резюме за формою згідно з додатком 2 до
Порядку призначення на посади державної служби
на період дії 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.
3. Заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї
не застосовуються заборони, визначені частиною
третьою або четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», та надає згоду на
проходження
перевірки
та
оприлюднення
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного
Закону.
Інформація подається через Єдиний портал вакансій
державної
служби
до
14
год.
00
хв.
13_листопада 2020 року
м. Київ, вул. Преображенська, 25, о 10 годині 00
хвилин 18 листопада 2020 року
Авраменко Катерина Вікторівна
044 294 69 36
e-mail: kavramenko@marad.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1.

Освіта

2.

Досвід роботи

3.

Володіння
державною
мовою
Знання
спеціального
законодавства,
що пов’язане із
завданнями та
змістом роботи
державного
службовця

4.

Вища, за напрямом підготовки «Судноводіння»,
диплом про присвоєння звання капітана далекого
плавання.
Досвід роботи на посадах державної служби
категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності - не
менше двох років, а також загальний стаж плавання
на посаді капітана судна більше 500 регістрових тон
не менше 24 місяців.
Вільне володіння державною мовою
Кодекс торговельного мореплавства України;
Кодекс
України
про
адміністративні
правопорушення;
Закон України «Про морські порти України»;
Закон України «Про перевезення небезпечних
вантажів»;
Закон України «Про надання адміністративних
послуг»;
Постанова Кабінет Міністрів України від 26.09.1997
№ 1069 «Про затвердження Порядку ведення
Державного суднового реєстру України і Суднової
книги України»;
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від 01.06.2002 № 733 «Про затвердження Порядку і
правил проведення обов'язкового страхування
відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних
вантажів на випадок настання негативних наслідків
під час перевезення небезпечних вантажів»;
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від 17.07.2019 № 670 «Про затвердження Порядку
взаємодії державного підприємства “Адміністрація
морських портів України” та Державної екологічної
інспекції із забезпечення дотримання законодавства
про
охорону
навколишнього
природного
середовища у разі виявлення випадків скидання
суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у
межах акваторії морського порту»;
Наказ Міністерства інфраструктури України
від 27.03.2013 № 190, зареєстрований в Міністерстві

юстиції України 18.04.2013 за № 632/23164 «Про
затвердження Положення про капітана морського
порту та службу капітана морського порту
затвердженого»;
Наказ Міністерства інфраструктури України
від 27.06.2013 № 430, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 23.07.2013 за № 1230/23762 «Про
затвердження Порядку оформлення приходу суден у
морський порт, надання дозволу на вихід суден у
море та оформлення виходу суден із морського
порту»;
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України
від 29.05.2006 № 516, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 09.08.2006 за № 959/12833 «Про
затвердження Положення про класифікацію,
порядок розслідування та обліку аварійних
морських подій із суднами»;
Наказ
Міністерства
транспорту
України
від 17.07.2003 № 545, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 23.03.2004 за № 353/8952 «Про
затвердження Правил контролю суден з метою
забезпечення безпеки мореплавства»;
Наказ
Міністерства
транспорту
України
від 27.09.1993 № 322, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 08.10.1993 за № 148 «Про
затвердження Інструкції про порядок видачі,
зберігання і знищення посвідчення особи моряка та
Переліку морських портів України, капітани яких
мають право видавати посвідчення особи моряка»;
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України
від 27.05.2005 № 257, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 13.10.2005 за № 1191/11471 «Про
затвердження Правил технічної експлуатації
портових гідротехнічних споруд»;
Наказ Міністерства інфраструктури України № 813
від 18.10.2013, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 07.11.2013 за № 1901/24433 «Про
затвердження Порядку підтвердження кваліфікації
та дипломування осіб командного складу суден та
суднової команди морських суден»;
Наказ Міністерства інфраструктури України № 812
від 18.10.2013, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 14.11.2013 за № 1950/24482 «Про
затвердження Порядку видачі кваліфікаційних
документів особам командного складу суден та

суднової команди морських суден»;
Наказ Міністерства інфраструктури України № 811
від 18.10.2013 зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 07.11.2013 за № 1902/24434 «Про
затвердження зразків документів осіб командного
складу та суднової команди морських суден, що
засвідчують належну кваліфікацію для займання
посади на судні та ідентифікують їх власників»;
Наказ Міністерства інфраструктури України
від 09.11.2012 № 665, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 28.11.2012 за № 1993/22305 «Про
затвердження
Порядку
видачі
одноразових
тимчасових дозволів на захід до річкових портів
України суднам під прапорами держав, з якими не
укладено міжнародних договорів про судноплавство
на внутрішніх водних шляхах»;
Наказ Міністерства інфраструктури України
від 07.10.2014
№
490,
зареєстрований
в
Міністерстві юстиції 24.10.2014 за № 1324/26101
«Про затвердження Положення про порядок видачі
посвідчення судноводія торговельного судна, яке
допущено до плавання судноплавними річковими
внутрішніми водними шляхами»;
Наказ Міністерства інфраструктури від України
10.11.2014
№
575,
зареєстрований
в
Міністерстві юстиції
України
26.11.2014
за
№ 1507/26284 «Про затвердження Порядку
визначення мінімального складу екіпажу судна»;
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України
№ 377 від 07.05.2007, зареєстрований в
Міністерстві юстиції
України
23.05.2007
за
№ 529/13796 «Про затвердження Порядку роботи
Державних кваліфікаційних комісій» (зі змінами);
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України
від 13.12.2006
№
1151,
зареєстрований
в
Міністерстві юстиції України 11.01.2007 за
№ 9/13276 «Про затвердження бланків типових
реєстраційних суднових документів»;
Наказ
Міністерства
транспорту
України
від
27.03.1998
№ 93,
зареєстрований
в
Міністерстві юстиції
України
10.04.1998
за
№ 233/2673 «Про затвердження Положення про збір
за реєстрацію суден у Державному судновому
реєстрі України і Суднової книги України»;
Наказ
Міністерства
транспорту
України

5.

від
14.06.2000
№ 316,
зареєстрований
в
Міністерстві юстиції
України
04.07.2000
за
№ 388/4609 «Про затвердження порядку присвоєння
ідентифікаційного номеру Міжнародної морської
організації суднам, які мають право плавання під
державним прапором України»;
Наказ
Міністерства
транспорту
України
від
21.01.1998
№ 19,
зареєстрований
в
Міністерстві юстиції
України
12.02.1997
за
№ 97/2537 «Про затвердження Порядку присвоєння
назви судну».
Інші
знання, Володіння англійською мовою (морська специфіка)
необхідні
для не нижче рівня Upper-Intermediate (B2).
виконання
посадових
обов’язків

В. о. Голови

Андрій ГЛАЗКОВ

