ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України
від 15.01.2021 № 12

ОГОЛОШЕННЯ
про добір на зайняття посади державної
служби категорії «Б» – заступника начальника управління – начальника відділу
державного нагляду (контролю) за безпекою судноплавства на річковому
транспорті Нижньодніпровського міжрегіонального управління Державної
служби морського та річкового транспорту України
Загальні умови
Посадові
обов’язки

Забезпечення здійснення:
- державного нагляду (контролю) за додержанням вимог
законодавства на річковому транспорті в межах
Полтавської, Харківської, Луганської, Кіровоградської,
Дніпропетровської областей, а також Більмацького,
Васильівського, Великобілозерського, Веселівського,
Вільнянського,
Гуляйпільського,
Запорізького,
Кам’янсько-Дніпровського,
Мелітопольського,
Михайлівського, Новомиколаївського, Оріхівського,
Пологівського, Розівського, Токмацького, Чернігівського
районів Запорізької області та Амвросіївського,
Бахмутського, Бойкіцвського, Великоновосілківського,
волноваського, Добропільського, Костянтинівського,
Лиманського,
Мар’їнського,
Нікольского,
Олександрівського,
Покровського,
Словянського,
Старобішевського, Шахтарського та Ясинуватського
районів Донецької області та звітування перед
керівництвом Морської адміністрації;
- узагальнення практики застосування законодавства з
питань державного нагляду (контролю) за безпекою на
річковому транспорті;
- контролю за забезпеченням безпеки перевезення
вантажів, пасажирів та багажу на річкових суднах;
- контролю i нагляду за додержанням правил
користування засобами річкового транспорту, охорони
порядку і безпеки руху на річковому транспорті, а також
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за додержанням правил щодо забезпечення безпеки
експлуатації річкових суден на внутрішніх водних
шляхах України;
- контролю за навігаційно-гідрографічним забезпеченням
судноплавства на внутрішніх водних шляхах України;
- перевірок готовності об’єктових аварійно-рятувальних
служб у річкових портах України та відомчої пожежної
охорони на річковому транспорті до проведення робіт із
запобігання i ліквідації наслідків аварій, пожеж, актів
тероризму, піратства, катастроф та інших подій;
- оглядів підприємств, установ та організацій, що
проводять підготовку членів екіпажів річкових і
маломірних (малих) суден (крім суден флоту рибної
промисловості);
- контролю за проведенням аварійно-рятувальних робіт,
пошуку і рятування на внутрішніх водних шляхах
України;
- підготовки пропозиції щодо перегляду стандартів
стосовно берегових систем забезпечення та контролю
безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах;
- контролю та нагляду за впровадженням та
функціонуванням
систем
управління
безпекою
судноплавства на річковому транспорті (крім суден
флоту рибної промисловості);
- оглядів суден перед початком навігації з метою
проведення оцінки їх придатності до плавання на
річкових внутрішніх водних шляхах
- перевірок суднових документів на маломірних (малих)
суднах та документів на право управління ними;
- державного нагляду за додержанням правил реєстрації
операцій із шкідливими речовинами на суднах;
- участі у розслідуванні та проведенні аналізу причин
аварійних подій на річковому транспорті, готує
пропозиції до плану профілактичних заходів щодо
запобігання їх виникненню і за дорученням керівництва
контролює проведення зазначених заходів (крім аварій з
суднами флоту рибної промисловості);
- контролю за проведенням аварійно-рятувальних робіт
на річковому транспорті;
- ведення обліку пожеж на річковому транспорті, що
сталися у межах зони відповідальності Управління;
- надання пропозицій щодо підготовки та забезпечує
виконання профілактичних заходів щодо запобігання
виникненню транспортних подій, катастроф, аварій, на
річковому транспорті;
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Умови оплати
праці

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

- здійснення контролю за виконанням приписів щодо
усунення порушень і недоліків, пов’язаних з порушенням
правил безпеки на морському та річковому транспорті
(крім суден флоту рибної промисловості).
Виконує інші функції відповідно до доручень
керівництва Управління.
посадовий оклад – 9 250 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 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 COVID19,
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
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державної
служби
18 січня 2021 року
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

до

17

год.

00

хв.

м. Київ, вул. Преображенська, 25, о 13 годині 00 хвилин
22 січня 2021 року
Авраменко Катерина Вікторівна
044 294 69 36
e-mail: kavramenko@marad.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1.
2.

Освіта
Досвід
роботи

3.

Володіння
державною
мовою

Вища, ступінь вищої освіти не нижче магістра.
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.
Вільне володіння державною мовою.

Директор Департаменту
управління персоналом

І. ЧЕЧОТА

