ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України
«17» січня 2022 № 15
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –
головного спеціаліста відділу державного ринкового нагляду та нагляду
на морському та річковому транспорті
Департаменту державного нагляду (контролю) та надання адміністративних послуг
Державної служби морського та річкового транспорту України
Загальні умови
Посадові обов’язки

Умови оплати праці

Бере участь у здійсненні контролю і нагляду за
дотриманням правил утримання та експлуатації баз (споруд),
користування засобами морського та річкового транспорту,
охорони порядку і безпеки руху на морському та річковому
транспорті.
Бере участь у здійсненні контролю і нагляду за
дотриманням правил користування засобами морського та
річкового транспорту, охорони порядку і безпеки руху на
морському та річковому транспорті, утримання та
експлуатації баз (споруд) для стоянки маломірних (малих)
суден, а також за дотриманням правил щодо забезпечення
безпеки експлуатації річкових суден на внутрішніх водних
шляхах і щодо забезпечення збереження вантажів на
морському та річковому транспорті.
Бере участь у здійсненні нагляду за станом морських
шляхів, функціонуванням служб регулювання руху суден і
лоцманського проведення.
Готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що
відносяться до компетенції Відділу.
Бере участь у здійсненні заходів державного нагляду
(контролю) за безпекою на морському та річковому
транспорті в частині, що належить до компетенції Відділу.
Бере участь у здійсненні контролю за забезпеченням
безпеки перевезення вантажів, пасажирів та багажу на
морських і річкових суднах.
Бере участь у здійсненні аналізу нормативно-правових
актів, що належать до компетенції Морської адміністрації, з
метою приведення їх у відповідність із законодавством та
міжнародними договорами, стороною яких є Україна.
Розглядає
звернення
органів
державної
влади,
правоохоронних органів, звернень та запитів народних
депутатів України, підприємств, установ, організацій (всіх
форм власності), адвокатських звернень та звернення
громадян, що належать до компетенції Відділу та готує
проєкти відповідей на них.
Виконує інші функції відповідно до доручень начальника
Відділу
Посадовий оклад – 8 500 гривень;
- надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно
до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
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Інформація про строковість
чи безстроковість
призначення на посаду
Перелік інформації,
необхідної для участі в
конкурсі, та строк її подання

Додаткові (необов’язкові)
документи
Дата
і
час
початку
проведення
тестування
кандидатів
Місце або спосіб проведення
тестування

- надбавка до посадового окладу за ранг державного
службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці
працівників державних органів» (із змінами)
Безстроково
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку
становить один рік з правом повторного призначення без
обов’язкового проведення конкурсу щорічно
Відповідно до пункту 19 Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18.08.2017 № 648) (далі – Порядок) особа, яка бажає взяти
участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний
портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку
інформацію:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних
мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2
до Порядку;
2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку,
в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої
освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною
мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби
(за наявності), досвід роботи на відповідних посадах
у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу,
та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, 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 на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4) копію Державного сертифіката про рівень володіння
державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів
про рівень володіння державною мовою), що підтверджує
рівень
володіння
державною
мовою,
визначений
Національною комісією зі стандартів державної мови.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
Інформація приймається до 17 год 00 хв 24 січня 2022 року
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням
за формою згідно з додатком 3 до Порядку
26 січня 2022 року о 09 год 00 хв

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання
кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через
особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної
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Місце або спосіб проведення
співбесіди (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
Місце або спосіб проведення
співбесіди
з
метою
визначення
суб'єктом
призначення або керівником
державної
служби
переможця
(переможців)
конкурсу (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону та
адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову
інформацію
з
питань
проведення конкурсу
1.
2.
3.

Освіта
Досвід роботи
Володіння державною
мовою
Вимога

1.

2.

3.

Аналітичні здібності

Досягнення
результатів

Якісне виконання
поставлених завдань

Вимога
1.

Знання законодавства

служби. За результатами тестування формується звіт, який
засвідчується
кандидатом
шляхом
накладення
кваліфікованого електронного підпису
Про день, час, місце та спосіб проведення співбесіди буде
повідомлено додатково в порядку, передбаченому абзацом
одинадцятим пункту 17 Порядку, не пізніше ніж за один
робочий день до початку проведення співбесіди
Про день, час, місце та спосіб проведення співбесіди буде
повідомлено додатково в порядку, передбаченому абзацом
одинадцятим пункту 17 Порядку, не пізніше ніж за один
робочий день до початку проведення співбесіди

Лосінець Олексій Сергійович
(044) 294 60 21,
olosinets@marad.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра,
молодшого бакалавра
Не потребує
Вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Компоненти вимоги
- здатність до логічного мислення, узагальнення,
конкретизації, розкладання складних питань на складові,
виділяти головне від другорядного, виявляти закономірність;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
- вміння аналізувати інформацію та робити висновки,
критично оцінювати ситуацію, прогнозувати та робити
власні умовиводи.
- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату
діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань
службової діяльності;
- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення
ризиків;
- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів,
самостійне визначення можливих шляхів досягнення
Професійні знання
Компоненти вимоги
Знання:
Конституції України;
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2.

Знання законодавства
у сфері

Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
Знання:
Кодексу торговельного мореплавства України;
Водного кодексу України;
Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища»;
Закону України «Про адміністративні послуги»;
Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»;
Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції»;
Закону України «Про основі засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності»;
Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»;
Положення про Державну службу морського та річкового
транспорту України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 06.09.2017 № 1095;
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних
відходів річковим, морським транспортом, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015
№ 1186;
Порядку ведення Державного суднового реєстру України і
Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.09.1997 № 1069;
вимог Міжнародних конвенцій з безпеки мореплавства та
охорони навколишнього природного середовища;
інших нормативно-правових актів у сферах торговельного
мореплавства, безпеки, охорони людського життя,
попередження забруднення, надання адміністративних послуг
на морському та річковому транспорті
____________________________

