
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Державної служби морського та 
річкового транспорту України 
Від 19.05.2021 № 256 

 
 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної  

служби категорії «В» – головного спеціаліста  
відділу контролю суден та безпеки судноплавства  

Департаменту державного нагляду (контролю) та безпеки судноплавства 
Державної служби морського та річкового транспорту України 

 
 

Загальні умови 
Посадові обов’язки Ведення діловодства, робота з документами у 

встановленому законодавством порядку.  
Моніторинг стану виконання документів та надання 

звітної інформації. 
Розробка в межах компетенції пропозицій щодо 

формування державної політики у сфері контролю суден та 
безпеки мореплавства на морському та річковому 
транспорті. 

Розробка в межах компетенції пропозицій щодо 
проєкту стратегії забезпечення виконання зобов’язань 
держави прапора, держави порту і прибережної держави за 
міжнародними договорами у сфері торговельного 
мореплавства. 

Здійснення державного нагляду (контролю) за 
торговельним мореплавством, судноплавством на 
внутрішніх водних шляхах, за безпекою на морському та 
річковому транспорті. 

Здійснення контролю за виконанням міжнародних 
договорів України з безпеки судноплавства та запобігання 
забруднення навколишнього природного середовища із 
суден, що плавають під Державним Прапором України 
(контроль держави прапора), незалежно від форми 
власності. 

Здійснення контролю держави порту за відповідністю 
суден, що заходять в порти України , територіальне море та 
внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам щодо 
безпеки мореплавства та запобігання забрудненню 
навколишнього природного середовища із суден. 
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Здійснення державного нагляду (контролю) за 
організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів 
морським і річковим транспортом. 

Здійснення контролю за забезпеченням безпеки 
перевезення вантажів, пасажирів та багажу на морських і 
річкових суднах. 

Здійснення контролю і нагляду за дотриманням 
правил користування засобами морського та річкового 
транспорту, охорони порядку і безпеки руху на морському 
та річковому транспорті, а також за дотриманням правил 
щодо забезпечення безпеки експлуатації річкових суден на 
внутрішніх водних шляхах України та забезпечення 
збереження вантажів на морському та річковому транспорті. 

Здійснення контролю та нагляду за забезпеченням 
функціонування системи дальньої ідентифікації та 
контролю за місцезнаходженням суден під Державним 
Прапором України. 

Здійснення контролю за впровадженням та 
функціонуванням систем управління безпекою 
судноплавства на суднах (крім суден флоту рибної 
промисловості). 

Участь у погодженні правил плавання маломірними 
(малими) суднами на водних об’єктах України. 

Участь у здійсненні оглядів річкових суден перед 
початком навігації або входом на річкові внутрішні водні 
шляхи, а також перед виходом у рейс після завантаження з 
метою проведення оцінки їх придатності до плавання на 
річкових внутрішніх водних шляхах України. 

Участь в межах компетенції у видачі посвідчення 
судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання 
судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами, 
посвідчення морського лоцмана, посвідчення річкового 
лоцмана, посвідчення лоцмана-оператора служби 
регулювання руху суден, а також судноводія маломірного 
(малого) судна. 

Своєчасний розгляд, підготовка і подання начальнику 
Відділу проєктів відповідей на листи, запити та звернення 
народних депутатів України, органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадських 
організацій і окремих громадян з питань, що входять в 
компетенцію Відділу. 

Підготока проєкти внутрішніх розпорядчих 
документів з безпеки мореплавства. 



3 
 

Виконання інших функцій відповідно до доручень 
начальника Відділу 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 8 500 грн.; 
Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до 
статті 52 Закону України «Про державну службу»; 
Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України 
від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів» (із змінами).  

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
посаду 

Безстроково. 
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, 
становить один рік з правом повторного призначення без 
обов’язкового проведення конкурсу щороку. 

Перелік інформації, 
необхідної для участі 
в конкурсі, та строк її 
подання 

1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних 
мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 
2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі - 
Порядок). 

2) Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в 
якому обов’язково зазначається така інформація: 

прізвище, ім’я, 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) Заява, в якій особа 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. 

Подача додатків до заяви не є обов’язковою. 
 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 
25 травня 2021 року. 
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Додаткові 
(необов’язкові) 
документи 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку. 
 

Дата і час початку 
проведення 
тестування 
кандидатів.   

28 травня 2021 року 10 год. 00 хв.  
  

Місце або спосіб 
проведення 
тестування. 
 

Проведення тестування дистанційно, шляхом 
використання кандидатом комп’ютерної техніки та 
підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі 
вакансій державної служби. 
 

Місце або спосіб 
проведення 
співбесіди (із 
зазначенням 
електронної 
платформи для 
комунікації 
дистанційно) 

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, 
за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення 
Державної служби морського та річкового транспорту 
України. 
 

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) 
 

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата, 
за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25, приміщення 
Державної служби морського та річкового транспорту 
України. 
 

Прізвище, ім’я та по 
батькові, номер 
телефону та адреса 
електронної пошти 
особи, яка надає 
додаткову 
інформацію з питань 
проведення конкурсу 

Штогріна Тамара Іванівна,  
(044) 294 60 13,  
hr.c@mard.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 
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1. Освіта Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, 
молодшого бакалавра. 

2. Досвід роботи Не потребує. 

3. Володіння 
державною мовою 

Вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 
1. Якісне виконання 

поставлених завдань 
- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань 

службової діяльності; 
- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення 

ризиків; 
розуміння змісту завдань і його кінцевих результатів, 
самостійне визначення можливих шляхів досягнення 
 

2. Самоорганізація та 
самостійність в 
роботі  

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та 
час, визначити пріоритетність виконання завдань, 
встановлювати черговість їх виконання; 

- здатність до самомотивації (самоуправління); 
вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання 
у процесі професійної діяльності 
 

3. Ефективність 
координації з 
іншими 

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими 
структурними підрозділами державного органу, 
представниками інших державних органів, в тому числі з 
використанням цифрових технологій; 

- уміння конструктивного обміну інформацією, 
узгодження та упорядкування дій; 
здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль 
 

4. Цифрова 
грамотність 

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове 
офісне та спеціальне програмне забезпечення ефективного 
виконання своїх посадових обов’язків; 

- вміння використовувати сервісу інтернету для 
ефективного пошуку потрібної інформації; вміння 
перевіряти надійність джерел і достовірність даних та 
інформації у цифровому середовищі; 

- здатність працювати з документами в різних 
цифрових форматах; зберігати, накопичувати, 
впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних 
типів; 

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, 
захищати особисті ко конфіденційні дані; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170815.html
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- вміння використовувати електронні реєстри, системи 
електронного документообігу та інші урядові системи для 
обміну інформацією, для електронного листування в рамках 
своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні 
онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного 
редагування документів, вміти користуватися 
кваліфікованим електронним підписом (КЕП); 
здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для 
власного професійного розвитку 
 

5. Відповідальність - усвідомлення важливості якісного виконання своїх 
посадових обов’язків з дотриманням строків та 
встановлених процедур; 

- усвідомлення рівня відповідальності під час 
підготовки і прийняття рішень, готовність нести 
відповідальність за можливі наслідки реалізації таких 
рішень; 
здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватися 
і виконувати 
 

Професійні знання 
Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання 
законодавства 

Знання: 
Конституції України; 
Закону України «Про державну службу»; 
Закону України «Про запобігання корупції» 
та іншого законодавства.  

2. 
 

Знання 
законодавства у 
сфері 

Знання: 
Кодексу торговельного мореплавства України;  
Положення про Державну службу морського та річкового 
транспорту України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.06.2017 № 1095; 
Закону України «Про транспорт»; 
Наказу Міністерства транспорту України від 17.07.2003  
№ 545 «Про затвердження Правил контролю суден з метою 
забезпечення безпеки мореплавства»; 
Наказу Міністерства інфраструктури України від 
27.06.2013 № 430 «Про затвердження Порядку 
оформлення приходу суден у морський порт, надання 
дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден 
із морського порту»; 
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Наказу Міністерства інфраструктури України від 08.05.2013 
№ 292 «Про затвердження Положення про морських 
лоцманів». 

 
 
Директор Департаменту  
управління персоналом        Ірина ЧЕЧОТА 


