ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби морського та
річкового транспорту України
від 26.07.2021 № 391
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної
служби категорії «В» – головного спеціаліста дозвільно-ліцензійного відділу
Департаменту надання адміністративних послуг
Державної служби морського та річкового транспорту України.

Посадові обов’язки

Загальні умови
Організація та участь в межах компетенції у
забезпеченні реалізації державної політики у сфері
безпеки на морському та річковому транспорті,
ліцензійної діяльності, внесення пропозицій щодо її
формування та впровадження у сфері міжнародного
співробітництва у галузі морського та річкового
транспорту.
Участь у розроблені проєктів нормативноправових актів з питань, що належать до компетенції
Відділу.
Узагальнення
практики
застосування
законодавства з питань надання адміністративних
послуг у сфері морського та річкового транспорту,
підготовка пропозицій щодо його вдосконалення і
реалізації в морській адміністрації.
Здійснення заходів щодо належного виконання
загальнодержавних програм, планів, заходів з питань
надання адміністративних послуг у сфері морського та
річкового транспорту.
Взаємодія, у межах компетенції з органами
державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами,
установами,
організаціями,
громадськістю та засобами масової інформації з питань,
що належать до компетенції Відділу.
Забезпечення аналізу та перевірки інформації, що
міститься у документах, поданих для отримання
ліцензій для провадження господарської діяльності з
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та
небезпечних відходів річковим, морським транспортом
та їх переоформлення.
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Організація роботи, в межах компетенції, разом з
іншими
структурними
підрозділами
Морської
адміністрації з питань дотримання суб’єктами
господарювання ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів та небезпечних відходів
річковим, морським транспортом.
Організація роботи з видачі одноразових
тимчасових дозволів суднам на захід до річкових
портів України під прапорами держав, з якими не
укладенні міжнародні договори про судноплавство на
внутрішніх водних шляхах.
Отримання та узагальнення інформаційних звітів
від капітанів морських портів.
Забезпечення реєстрації ліній закордонного
плавання.
Отримання та узагальнення розкладів руху суден
на лінії та звітів про виконання графіка заходження
суден від операторів лінійних перевезень.
Здійснення в установленому порядку ведення
відповідних електронних версій журналу видачі
одноразових тимчасових дозволів та журналу реєстрації
ліній закордонного плавання.
Інформування начальника Відділу про порушення
вимог законодавства з питань видачі документів
дозвільного характеру.
Підготовка та внесення начальнику Відділу
пропозиції щодо удосконалення процедури видачі
документів дозвільного характеру.
Надання письмових та усних консультацій, що
відносяться до компетенції Відділу.
Виконання інших функцій відповідно до доручень
керівництва Морської адміністрації, директора
Департаменту та начальника відділу.
Посадовий оклад – 8 500 грн.;
Умови оплати праці
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 Безстроково.
строковість
чи
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безстроковість
призначення на посаду

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку,
становить один рік з правом повторного призначення
без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
Перелік
інформації, 1) Заява про участь у конкурсі із зазначенням
необхідної для участі в основних мотивів щодо зайняття посади за формою
конкурсі, та строк її згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби, затвердженого
подання
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.
4) Копія 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.

Додаткові
(необов’язкові)
документи

Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
16 серпня 2021 року.
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за
формою згідно з додатком 3 до Порядку.
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Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів

20 серпня 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 за фізичної присутності
проведення співбесіди з кандидата,
за
адресою:
м.
Київ,
метою визначення
вул. Преображенська, 25, приміщення Державної
суб’єктом призначення
служби морського та річкового транспорту України.
або керівником
державної служби
переможця
(переможців) конкурсу
(із зазначенням
електронної платформи
для комунікації
дистанційно)
Прізвище, ім’я та по
Прохоренко Ірина Василівна,
батькові, номер
(044) 294 60 13,
телефону та адреса
hr.c@mard.gov.ua
електронної пошти
особи, яка надає
додаткову інформацію з
питань проведення
конкурсу
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта
Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра,
молодшого бакалавра
2. Досвід роботи
Не потребує.
3. Володіння державною Вільне володіння державною мовою (рівень С).
мовою
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Вимоги до компетентності
Вимога
1. Прийняття
ефективних рішень
2. Управління
конфліктами

3. Мотивація

Компоненти вимоги
- здатність приймати вчасні та виважені рішення;
- аналіз альтернатив;
- автономність та ініціативність щодо пропозицій та
рішень
- орієнтація на припинення конфліктної ситуації, вибір
оптимальної стратегії розв’язання конфлікту;
- керування своїми емоціями, розуміння емоцій
учасників;
- орієнтація на запобігання конфліктних ситуацій

- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в
державному органі;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до
зайняття обраної посади
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 Знання:
у сфері
Закону України «Про транспорт»;
Кодексу торговельного мореплавства України;
Ліцензійних
умов
провадження
господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних
вантажів та небезпечних відходів річковим, морським
транспортом, затвердженні постановою Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1186;
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,
затвердженого наказом Міністерства інфраструктури
України 09.11.2012 № 665, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28 липня 2012 року за
№ 1993/22305;
Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного
плавання,
затвердженої
наказом
Міністерства
інфраструктури України від 14.10.2013 № 790,
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.10.2013 за № 1859/24391;
Положення про Державну службу морського та
річкового
транспорту
України,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня
2017 року № 1095;
Порядку ведення Державного суднового реєстру
України та Суднової книги України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.1997
№ 1069.

Директор Департаменту
управління персоналом

Ірина ЧЕЧОТА

