
 

 

 

 

 

План роботи 
Державної служби морського та річкового транспорту України 

на 2020 рік 
(Звіт) 

  

№ 
з/п 

Зміст заходу Відповідальний 
структурний підрозділ 

Строк виконання Очікуваний результат/Індикатор 
виконання 

Поточний стан виконання 

1. Розробка та подання на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України 
проекту Стратегії (Плану 
дій) та Плану заходів з її 
реалізації (ПД2) 
виконання Україною 
зобов’язань як держави 
прапора, держави порту 
та прибережної держави 
відповідно до 
міжнародних договорів 
України і законодавства 
ЄС. 

Департамент державного 
нагляду (контролю) та 
безпеки судноплавства 

(044)2946007, 
dept_control@marad.gov.ua 

 
Департамент правового 

забезпечення 
(044) 2946004, 

dept.law@marad.gov.ua 

 
 

 
 

Грудень 

 
Розроблено та подано на розгляд до 
Кабінету Міністрів України проєкт 
Стратегії (Плану дій) та План 
заходів з її реалізації (ПД2). 
 

Розроблено проєкт постанови 
Кабінету Міністрів України 
«Про виконання зобов’язань 
України за її міжнародними 
договорами у сфері 
торговельного мореплавства», 
який включає в себе  заходи з 
реалізації Стратегії виконання 
Україною зобов’язань як 
держави прапора, держави 
порту та прибережної держави 
відповідно до міжнародних 
договорів України і 
законодавства ЄС. 
Проєкт акта знаходиться на 
опрацюванні в структурних 

mailto:dept_control@marad.gov.ua
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підрозділах Морської 
адміністрації.  
 

2. Інформування 
Мінінфраструктури про 
результати проведених 
перевірок відповідності 
системи охорони 
портових засобів 
вимогам глави ХІ-2 
Міжнародної конвенції  
з охорони людського 
життя на морі та 
Міжнародного Кодексу  
з охорони суден та 
портових засобів (у разі 
виявлення 
невідповідностей). 

Департамент державного 
нагляду (контролю) та 
безпеки судноплавства 

(044)2946007, 
dept_control@marad.gov.ua 

 
 

 
 
 
 

Протягом року 

Забезпечено інформування 
Мінінфраструктури про результати 
проведених перевірок відповідності 
системи охорони портових засобів 
вимогам глави ХІ-2 Міжнародної 
конвенції з охорони людського 
життя на морі та Міжнародного 
Кодексу з охорони суден та 
портових засобів. 
Забезпечено високий рівень 
безпеки в морських портах та 
охорону портів шляхом вжиття 
заходів реагування призначеним 
органом (Мінінфраструктури) 

Листами від 22.05.2020 № 
590/02/14-20, від 21.08.2020 № 
1097/02/14-20, від 31.08.2020 № 
1122/02/14-20, від 09.09.2020 № 
5314/02/15-20 поінформовано 
Мінінфраструктури про 
результати проведених 
перевірок відповідності систем 
охорони портових засобів. 
Разом із зазначеним взято 
участь у розробці проєкту 
Закону України «Про морську 
безпеку», у зв’язку із чим, 
листом від 26.10.2020  
№ 6358/02/15-20 надано 
пропозиції із зазначеного 
питання та взято участь у 
роботі робочої групи з питань 
безпеки морських перевезень. 
Також, розроблено та 
забезпечено отримання 
висновку ДРС щодо 
належності до актів 
регуляторного впливу проєкту 
наказу Міністерства 
інфраструктури України «Про 
внесення змін до Положення 
про схвалення оцінок і планів 
охорони портових засобів та 
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видачу Актів про відповідність 
портових засобів». 

3. Налагодження взаємодії 
між центральними 
органами виконавчої 
влади, іншими 
державними органами, 
відповідальними за 
виконання зобов'язань, 
що випливають із 
членства України в 
міжнародних 
організаціях відповідно 
до укладених 
міжнародних договорів 
України з питань безпеки 
мореплавства 

Департамент державного 
нагляду (контролю) та 
безпеки судноплавства 

 (044)2946007, 
dept_control@marad.gov.ua 
 

 
 
 
 

Грудень 

Забезпечено інституціональне та 
законодавче забезпечення 
виконання Україною своїх 
зобов’язань як держави прапора, 
держави порту та прибережної 
держави відповідно до 
міжнародних договорів України і 
законодавства ЄС 

Розроблено проєкт постанови 
Кабінету Міністрів України 
«Про виконання зобов’язань 
України за її міжнародними 
договорами у сфері 
торговельного мореплавства». 
Проєкт акта знаходиться на 
опрацюванні в структурних 
підрозділах Морської 
адміністрації. 
 

4. Розробка проєкту наказу 
щодо внесення змін до 
наказу Міністерства 
інфраструктури України 
від 07 жовтня 2014 року  
№ 491 «Про 
затвердження вимог до 
тренажерного та іншого 
обладнання, 
призначеного для 
підготовки та перевірки 
знань осіб командного 
складу та суднової 
команди», 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 

Департамент державного 
нагляду (контролю) та 
безпеки судноплавства 

(044) 2946942, 
(044) 2946937 

dept_control@marad.gov.ua 
 
 

 
 
 
 

Травень 

Подано до Мінінфраструктури 
відповідний проєкт наказу для 
подальшої державної реєстрації в 
Міністерстві юстиції України. 
 

З урахуванням робочих 
зустрічей з фахівцями 
Мінінфраструктури, Морською 
адміністрацією в робочому 
порядку надіслано відповідні 
пропозиції у вигляді проєкту 
акта до міністерства для 
подальшої державної 
реєстрації в Міністерстві 
юстиції України. 

mailto:dept_control@marad.gov.ua
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України 24 жовтня  
2014 р. за № 1325/26102 

5. Розробка проєкту наказу 
щодо внесення змін до 
наказу Міністерства 
інфраструктури України 
від 07 серпня 2013 року 
№ 567 «Про 
затвердження  
Положення про звання 
осіб командного складу 
морських суден та 
порядку їх присвоєння», 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 23 серпня  
2013 р. за № 1466/23998 

Департамент державного 
нагляду (контролю) та 
безпеки судноплавства 

(044) 2946942, 
(044) 2946937 

dept_control@marad.gov.ua 
 
 

 
 
 
 
 

Березень 

Подано до Мінінфраструктури 
відповідний проєкт наказу для 
подальшої державної реєстрації в 
Міністерстві юстиції України. 
 

З урахуванням робочих 
зустрічей з фахівцями 
Мінінфраструктури, Морською 
адміністрацією в робочому 
порядку надіслано відповідні 
пропозиції у вигляді проєкту 
акта до міністерства для 
подальшої державної 
реєстрації в Міністерстві 
юстиції України. 

6. Усунення зауважень, 
невідповідностей 
виявлених за 
результатами 
інспекційної місії 
Європейського агентства 
з морської безпеки 
(EMSA) у ході інспекції 
Морської адміністрації 

Департамент державного 
нагляду (контролю) та 
безпеки судноплавства 

(044) 2946942, 
(044) 2946937 

dept_control@marad.gov.ua 
 

 
 
 
 

Грудень 

Усунені невідповідності, виявлені 
за результатами інспекційної місії 
Європейського агентства з морської 
безпеки  (EMSA) Вдосконалено 
роботу Морської адміністрації 
відповідно до міжнародних норм та 
стандартів Міжнародної конвенції 
про підготовку і дипломування 
моряків та несення вахти. 

Листом Морської адміністрації 
від 13.02.2020 № 936/02/15-20  
в установленому порядку 
поінформовано міністерство 
про  усунені невідповідності, 
виявлені за результатами 
інспекційної місії 
Європейського агентства з 
морської безпеки (EMSA), з 
наданням копій 
підтверджуючих документів. 

7. Налагодження спільно з 
Міністерством освіти і 
науки України роботи 
щодо забезпечення 
усунення 

Департамент державного 
нагляду (контролю) та 
безпеки судноплавства 

(044) 2946942, 
(044) 2946937 

 
 
 

Грудень 

Усунені невідповідності, виявлені 
за результатами інспекційної місії 
Європейського агентства з морської 
безпеки (EMSA)  

Наказом Мінінфраструктури 
від 16.11.2020 № 787 утворено 
міжвідомчу робочу групу щодо 
вдосконалення нормативно-
правових актів з питань 

mailto:dept_control@marad.gov.ua
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невідповідностей 
виявлених за 
результатами 
інспекційної місії 
Європейського агентства 
з морської безпеки 
(EMSA)в ході інспекції 
Морської адміністрації, в 
частині перегляду 
програм з плавальної 
практики для студентів 
морських Вищих 
навчальних закладів. 

dept_control@marad.gov.ua 
 

Переглянуті та удосконалені 
програми з плавальної практики для 
студентів морських Вищих 
навчальних закладів. 
 

підготовки моряків відповідно 
до законодавства про освіту. 
Кандидатура представника 
Морської адміністрації 
включена до роботи зазначеної 
робочої групи. Робота в даному 
напрямку триває. 

8. Внесення змін до 
Порядку роботи 
Державних 
кваліфікаційних комісій, 
затвердженого наказом 
Міністерства транспорту 
та зв’язку України від 07 
травня 2007 року № 377, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 23 травня 2007 
року за № 529/13796. 

Департамент державного 
нагляду (контролю) та 
безпеки судноплавства 

(044) 2946942, 
(044) 2946937 

dept_control@marad.gov.ua 
 

 
 
 
 

Квітень 

Подано до Мінінфраструктури 
відповідний проєкт наказу для 
подальшої державної реєстрації в 
Міністерстві юстиції України. 
 

Прийнято наказ Міністерства 
інфраструктури України від 
12.10.2020 № 614 
зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 23 листопада 
2020 р. за № 1160/35443 

9. Розробка нової редакції 
«Положення про ведення 
єдиного Державного 
реєстру документів 
моряків», затвердженого 
наказом Міністерства 
транспорту України від 
08 січня 2003 року  

Департамент державного 
нагляду (контролю) та 
безпеки судноплавства 

(044) 2946942, 
(044) 2946937 

dept_control@marad.gov.ua 
 

 
 
 
 

Липень 

Подано до Мінінфраструктури 
відповідний проєкт наказу для 
подальшої державної реєстрації в 
Міністерстві юстиції України. 
 

Прийнято наказ Міністерства 
інфраструктури України від 
12.10.2020 № 614 
зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 23 листопада 
2020 р. за № 1160/35443 

mailto:dept_control@marad.gov.ua
mailto:dept_control@marad.gov.ua
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№ 3, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України  
04 лютого 2003 року за  
№ 86/7407 

10. Забезпечення 
підвищення рівня 
відповідальності за 
порушення міжнародних 
норм і стандартів з 
питань безпеки 
судноплавства суднами 
та фізичними особами. 
 

Департамент державного 
нагляду (контролю) та 
безпеки судноплавства 

(044)2946007, 
dept_control@marad.gov.ua) 

 
Департамент правового 

забезпечення 
(044) 2946024, 

dept.law@marad.gov.ua 

 
 
 
 
 

Грудень 

Подано до Верховної Ради України 
відповідний законопроект. 
Впроваджено можливість 
застосування санкцій (підвищення 
їх рівня) до судновласників, членів 
екіпажу суден, контролюючих 
органів за порушення міжнародних 
норм і стандартів з питань безпеки 
судноплавства; усунення зауважень 
(виконання рекомендацій) за 
результатами проведення в Україні 
аудиту Міжнародною морською 
організацією (ІМО) 

Внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення передбачено 
проєктом Закону України «Про 
внутрішній водний транспорт», 
який прийнято Верховною 
Радою України. 

11. Впровадження дієвого 
механізму, спрямованого 
на заборону експлуатації 
Державних суден, які 
ходять під прапором 
України і не 
відповідають 
міжнародним договорам 
України 

Департамент державного 
нагляду (контролю) та 
безпеки судноплавства 

(044)2946007 
dept_control@marad.gov.ua 

 
Департамент правового 

забезпечення 
(044) 2946024 

dept.law@marad.gov.ua 

 
 
 
 

Грудень 

Виведення з експлуатації 
державних суден, які ходять під 
прапором України і не відповідають 
міжнародним договорам України.  

Морською адміністрацією 
листом від 20.10.2020  
№ 6197/03/15-20 погоджено без 
зауважень проєкт постанови 
Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку 
ведення Державного суднового 
реєстру України та Суднової 
книги України», надісланий 
Мінінфраструктури. У 
зазначеному проєкті акта 
враховуються питання 
виведення з експлуатації 
державних суден, які ходять під 
прапором України і не 

mailto:dept_control@marad.gov.ua
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відповідають міжнародним 
договорам України 

12. Перегляд Положення про 
навігаційно-
гідрографічне 
забезпечення на 
внутрішніх водних 
шляхах, затверджених 
наказом Міністерства 
транспорту та зв’язку 
України від 14.06.2007 № 
498, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 07 серпня 2007 
року за № 905/14172 

Департамент державного 
нагляду (контролю) та 
безпеки судноплавства 

(044)2946007 
dept_control@marad.gov.ua 

 
Департамент правового 

забезпечення 
(044) 2946024 

dept.law@marad.gov.ua 
 

 

 
 
 
 

Серпень 

Подано до Мінінфраструктури 
відповідний проєкт наказу для 
подальшої державної реєстрації в 
Міністерстві юстиції України. 
 

Підготовлено проєкт наказу 
Міністерства інфраструктури 
України «Про внесення змін до 
Положення про навігаційно-
гідрографічне забезпечення на 
внутрішніх водних шляхах», 
але у зв’язку з прийняттям 
проєкту Закону України «Про 
внутрішній водний транспорт», 
проєкт наказу потребує 
суттєвого доопрацювання. 
 

13. Актуалізація та 
приведення у 
відповідність до 
законодавства правил 
користування водними 
об’єктами для плавання 
на маломірних (малих) 
суднах в областях 
України 

Департамент державного 
нагляду (контролю) та 
безпеки судноплавства 

(044)2946007 
dept_control@marad.gov.ua 

 
Міжрегіональні 

територіальні управління 

 
 
 
 

Протягом року 

Прийняті нові редакції правил 
обласними та Київською міською 
радами  

Правила користування 
водними об’єктами для 
плавання на маломірних 
(малих) суднах в областях 
України затверджено у 6 
областях, знаходяться на стадії 
погодження у 8 областях, 
знаходяться на стадії 
доопрацювання проєкту акта у 
5 областях та місті Києві, на 
стадії розробки проєкти правил 
у 6 областях. 

14. Оновлення переліку 
суден, які підлягають 
внесенню до списку IHR 
Fairplay, відомості про 
які використовуються у 
якості бази для 

Департамент надання 
адміністративних послуг 

(044) 2946009 
dept.admin@marad.gov.ua 

 

 
 
 

Протягом року 

Надано відомості щодо переліку 
суден які здійснюють плавання під 
Державним прапором України, для 
обчислення розмірів членського 
внеску в Міжнародну морську 
організацію (IMO) 

Готуються відомості щодо 
переліку суден які здійснюють 
плавання під Державним 
прапором України, для 
обчислення розмірів 
членського внеску в 

mailto:dept.admin@marad.gov.ua
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обчислення розмірів 
членського внеску в 
Міжнародну морську 
організацію (IMO). 
Забезпечення 
інформування IHR. 

Міжнародну морську 
організацію (IMO) 

15. Внесення змін до 
Положення про порядок 
видачі посвідчення 
судноводія 
торговельного судна, яке 
допущено до плавання 
судноплавними 
річковими внутрішніми 
водними шляхами, 
затвердженого наказом 
Міністерства 
інфраструктури України 
від 07 жовтня 2014 року 
№ 490, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 24 жовтня 2014 
року за № 1324/26101 

Департамент надання 
адміністративних послуг 

(044) 2946009 
dept.admin@marad.gov.ua 

 
Департамент правового 

забезпечення 
(044) 2946024 

dept.law@marad.gov.ua 
 

 
 
 
 

Грудень 

Подання на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України 
відповідного наказу. Приведено 
національне законодавство у 
відповідність до Директиви (ЄС) 
2017/2397 Європейського 
Парламенту і Ради від 12 грудня 
2017 року про визнання 
професійних кваліфікацій у 
внутрішньому судноплавстві 

З метою імплементації 
Директиви (ЄС) 2017/2397 
Європейського Парламенту і 
Ради від 12 грудня 2017 року 
про визнання професійних 
кваліфікацій у внутрішньому 
судноплавстві, проєкт наказу 
доопрацьовується у Морській 
адміністрації спільно із 
фахівцями Проєкту ЄС 
«Сприяння транспортному 
розвитку річки Дніпро» (EU 
Assistance for Dnipro Transport 
Development). 
 
 

16. Підготовка проєкту акта 
з метою ратифікації 
Міжнародної Конвенції 
про посвідчення особи 
моряка № 185: 
- забезпечення його 
погодження та супроводу 
в заінтересованих 
органах виконавчої 
влади; 

Департамент надання 
адміністративних послуг 

(044) 2946009 
dept.admin@marad.gov.ua 

 
 
 

Листопад 

Подання до Кабінету Міністрів 
відповідних проєктів актів 
 

Листом Мінінфраструктури від 
14.07.2020 № 2250/46/14-20 
проєкт акта надіслано до МЗС. 
МЗС листом від 20.07.2020 
№ 72/11-612-1592 подало до 
Кабінету Міністрів України 
відповідний проєкт.  
Наразі, проєкт внесено на 
розгляд Президентові України 
та опрацьовуються у 

mailto:dept.admin@marad.gov.ua
mailto:dept.law@marad.gov.ua
mailto:dept.admin@marad.gov.ua
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- забезпечення супроводу 
поправок 2016 року до 
додатків конвенції 
(переглянутої) 2003 року 
«Про посвідчення особи 
моряка» (№ 185) до 
Міністерства юстиції 
України, з метою 
офіційного перекладу 

Директораті з питань правової 
політики.  
 

17. Створення комплексної 
інтегрованої бази даних 
українських 
торговельних суден, у 
тому числі риболовних, 
відкритої для 
використання 
учасниками світового 
ринку торговельного 
мореплавства 

Департамент надання 
адміністративних послуг 

(044) 2946009 
dept.admin@marad.gov.ua 

 
 
 

Листопад 

Створено та впроваджено 
ефективний механізм виконання 
Україною її зобов’язань за 
міжнародними договорами 

Наразі, проводиться робота 
щодо формування оновленого 
складу тендерного комітету та 
річного плану закупівель 
відповідно до вимог Закону 
України «Про публічні 
закупівлі». За результатами 
формування тендерного 
комітету та річного плану 
закупівель буде повідомлено 
додатково. 

18. Розроблення та 
впровадження єдиної 
операційно-
інформаційної системи 
«АІС Морська 
адміністрація» для 
надання 
адміністративних послуг 

Департамент надання 
адміністративних послуг 

(044) 2946009 
dept.admin@marad.gov.ua 

 
 
 

Грудень 

Розроблено та впроваджено єдину 
операційно-інформаційну систему 
«АІС Морська адміністрація». 
Забезпечено надання якісних та 
ефективних транспортних сервісів 

Наразі, проводиться робота 
щодо формування оновленого 
складу тендерного комітету та 
річного плану закупівель 
відповідно до вимог Закону 
України «Про публічні 
закупівлі». За результатами 
формування тендерного 
комітету та річного плану 
закупівель буде повідомлено 
додатково 

mailto:dept.admin@marad.gov.ua
mailto:dept.admin@marad.gov.ua
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19. Спрощення умов 
реєстрації суден під 
Державним прапором 
України, створення 
міжнародного реєстру 
суден 

Департамент надання 
адміністративних послуг 

(044) 2946009 
dept.admin@marad.gov.ua 

 
Департамент правового 

забезпечення 
(044) 2946024 

dept.law@marad.gov.ua 
 

 
 

Вересень 

Створено програмне забезпечення 
щодо ведення відповідних 
електронних реєстрів 

Наразі, проводиться робота 
щодо формування оновленого 
складу тендерного комітету та 
річного плану закупівель 
відповідно до вимог Закону 
України «Про публічні 
закупівлі». За результатами 
формування тендерного 
комітету та річного плану 
закупівель буде повідомлено 
додатково 

20. Внесення змін до наказу 
Міністерства транспорту 
України від 20 серпня 
2004 року № 758, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 8 вересня 2004 
року за № 1117/9716 
«Про формений одяг та 
знаки розрізнення 
працівників морського і 
річкового транспорту» 

Департамент надання 
адміністративних послуг 

(044) 2946009 
dept.admin@marad.gov.ua 

 
Департамент правового 

забезпечення 
(044) 2946024 

dept.law@marad.gov.ua 
 

 
 
 
 
 

Грудень 

Подано на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України 

Проєкт наказу надіслано  до 
Мінінфраструктури листом 
Морської адміністрації від 
15.10.2020 № 1404/03/14-20 з 
метою подальшої державної 
реєстрації в Міністерстві 
юстиції України. 
 

21. Внесення змін до наказу 
Міністерства 
інфраструктури України 
від 07 травня 2013 року                       
№ 283 «Про 
затвердження 
Положення про порядок 
видачі посвідчення 
малого/маломірного 
судна», зареєстрованого 

Департамент надання 
адміністративних послуг 

(044) 2946009 
dept.admin@marad.gov.ua 

 
Департамент правового 

забезпечення 
(044) 2946024 

dept.law@marad.gov.ua 
 

 

Подано на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України 

Наказ Міністерства 
інфраструктури України від 
27.12.2019 № 987 «Про 
внесення змін до наказу 
Міністерства інфраструктури 
України від 07 травня 2013 
року № 283» зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 
11 березня 2020 р. за  
№ 263/34546 

mailto:dept.admin@marad.gov.ua
mailto:dept.law@marad.gov.ua
mailto:dept.admin@marad.gov.ua
mailto:dept.law@marad.gov.ua
mailto:dept.admin@marad.gov.ua
mailto:dept.law@marad.gov.ua
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в Міністерстві юстиції 
України 29 травня 2013 
року за № 831/23363 

22. Створення механізму 
щодо запровадження та 
врегулювання на 
законодавчому рівні 
надання 
адміністративних послуг 
у сфері морського та 
річкового транспорту 

Департамент надання 
адміністративних послуг 

(044) 2946009 
dept.admin@marad.gov.ua 

 
Департамент правового 

забезпечення 
(044) 2946024 

dept.law@marad.gov.ua 
 

 
 
 

Грудень 

Подано відповідні проєкти актів до 
Кабінету Міністрів України 

Проєкт Закону України «Про 
надання адміністративних 
послуг у сферах морського та 
річкового транспорту» подано 
до Мінінфраструктури листом 
від 20.09.2019 № 1872/03/14-19 
Офіційна позиція 
Мінінфраструктури до 
Морської адміністрації не 
надходила. 

23. Здійснення заходів 
необхідних для 
ратифікації Конвенції 
Міжнародної організації 
праці 2006 року про 
працю в морському 
судноплавстві, з 
поправками 

Департамент правового 
забезпечення 
(044) 2946024 

dept.law@marad.gov.ua 
 

Департамент державного 
нагляду та контролю за 

безпекою на морському та 
річковому транспорті 

(044)2946007 
dept_control@marad.gov.ua 

 

 
 
 
 

Грудень 

Ратифіковано Конвенцію 
Міжнародної організації праці 2006 
про працю в морському 
судноплавстві, з поправками 
виконано зобов’язання за 
міжнародними договорами, 
стороною яких є Україна; 
покращено соціальний захисту та 
створенні справедливі умови 
зайнятості моряків, забезпечено їх 
право3уц на гідні умови праці та 
життя на борту судна, охорону 
здоров'я, медичне обслуговування 
тощо. 

Проєкти законів України щодо 
ратифікації Конвенції 
Міжнародної організації праці 
2006 року про працю в 
морському судноплавстві 
листом Морської адміністрації 
від 02.09.2020 № 1145/04/14-20 
направлені на МЗС. МЗС 
листом від 04.09.2020 № 72/11-
612-1930 направило проєкти до 
Офісу Президента України, де 
вони наразі опрацьовуються. 

24. Розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України законопроекту 
щодо внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 

Департамент фінансово-
економічної роботи, 

бухгалтерського обліку та 
звітності 

(044)2946014 
dept.finance@marad.gov.ua 

 
 
 
 

Грудень 

Розроблено та подано Кабінетові 
Міністрів України відповідний 
проєкт Закону. Підвищено рівень 
безпеки судноплавства  знижено 
корупційні ризики; 
розвинуто внутрішній 

Проєкт Закону України «Про 
надання адміністративних 
послуг у сферах морського та 
річкового транспорту» подано 
до Мінінфраструктури листом 
від 20.09.2019 № 1872/03/14-19 

mailto:dept.admin@marad.gov.ua
mailto:dept.law@marad.gov.ua
mailto:dept.law@marad.gov.ua
mailto:dept.finance@marad.gov.ua
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удосконалення 
механізму фінансування 
галузі морського та 
річкового транспорту 

 водний транспорт; 
впроваджено нову систему 
проведення аварійно-рятувальних 
робіт; підвищено рівень контролю 
за ліцензуванням господарської 
діяльності 

Офіційна позиція 
Мінінфраструктури до 
Морської адміністрації не 
надходила. 
Також розроблено проєкт 
Закону України «Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу 
України щодо створення 
Державного морського та 
річкового транспортного  
фонду», який повторно 
надіслано листом Морської 
адміністрації  від 29.07.2020  
№ 961/06/14-20 до 
Мінінфраструктури (вхідний 
від 30.07.2020 №  27057/0/7-20) 

25. Проведення аудиту 
паспортів гідротехнічних 
споруд морських портів 
України  

ДП «ЧорноморНДІпроект 
(048)7298221 

blasdari@optima.com.ua 
 

Департамент державного 
нагляду та контролю за 

безпекою на морському та 
річковому транспорті 

(044) 2946942, 
(044) 2946937, 

dept_control@marad.gov.ua 
 

 
 
 
 
 

Грудень 

Визначено поточний технічний 
стан гідротехнічних споруд 
морських портів України з метою 
своєчасного вжиття  заходів щодо 
нового будівництва/ремонту/ 
реконструкцій цих споруд та 
підвищення ефективності їх 
технічної експлуатації  
 

Відсутнє відповідне 
фінансування та технічні 
можливості. 

26. Участь у заходах в 
рамках регіонального 
проєкту технічної 
допомоги «Морська 
безпека, охорона та 

КП «Морська пошуково 
рятувальна служба» 

(044)35143-54 
s.opanasenko@sar.gov.ua 

 

 
 

 
Протягом року 

Взято участь у заходах, здійснено 
обмін досвідом. Надано відповідні 
матеріали. 

Протягом 2020 року 
представники Морської 
адміністрації взяли участь у 
наступних заходах: 

mailto:blasdari@optima.com.ua
mailto:dept_control@marad.gov.ua
mailto:s.opanasenko@sar.gov.ua
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захист навколишнього 
середовища в регіонах 
Чорного та Каспійського 
морів». 

Департамент державного 
нагляду та контролю за 

безпекою на морському та 
річковому транспорті 

(044)2946942 
(044)2946937 

dept_control@marad.gov.ua 
 

1. Міжнародна робоча група з 
питань Конвенції Міжнародної 
організації праці 2006 року про 
працю в морському 
судноплавстві (18-20.02.2020, 
м. Лісабон, Португальська 
Республіка,  
В.Панасевич) 
2. Навчальний тренінг з 
питань Конвенції Міжнародної 
організації праці 2006 року про 
працю в морському 
судноплавстві (05-06.02.2020, 
м. Лісабон, Португальська 
Республіка, Т. Дідківська, Н. 
Ліхачов) 
3. Тренінг з питань охорони 
портових засобів  
(11-12.11.2020, онлайн,  
А. Ченчик, С. Булаєнко,  
М. Александровський,  
В. Беспалько) 
4. Тренінг з питань цивільної 
відповідальності та 
компенсацій (26-27.11.2020, 
онлайн, В.Іванов, О.Комаров, 
В. Панасевич, В.Чала, А. 
Ченчик, С. Булаєнко) 

Звіти про участь у 
зазначених заходах, мають 
бути надані учасниками та 
зберігаються у Морській 
адміністрації. 
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27. На виконання пункту 62 
плану заходів з 
імплементації положень 
директив та регламентів 
Європейського Союзу у 
сфері міжнародного 
морського та 
внутрішнього водного 
транспорту розробка та 
супровід нормативно-
правового  акта щодо 
надання медичних 
консультацій з берега та 
доставки на судно 
відсутніх на борту 
літаків, обладнання тощо 
а саме проєкту постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
національну систему 
пошуку та рятування на 
морі» 

КП «Морська пошуково 
рятувальна служба» 

(044)3514354 
s.opanasenko@sar.gov.ua 

 
Департамент державного 
нагляду та контролю за 

безпекою на морському та 
річковому транспорті 

(044)2946942 
(044)2946937 

dept_control@marad.gov.ua 
 

 
 
 
 
 

Грудень 

Подано до Кабінету Міністрів 
України проєкт постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
Національну систему пошуку та 
рятування на морі» набрала 
чинності 

До проєкту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
Національну систему пошуку і 
рятування на морі» 
Державіаслужбою надано 
необґрунтовані зауваження 
принципового характеру щодо 
включення положень з питань 
авіаційного пошуку та 
рятування до тексту акта. 
Для всебічного розгляду 
зазначених зауважень і з метою 
врегулювання розбіжностей 
проведено узгоджувальну 
нараду за участю 
Мінінфраструктури, Морської 
адміністрації, КП «МПРС», 
Державіаслужби. 
Позиції Морської адміністрації 
та КП «МПРС» щодо 
необхідності негайного 
прийняття проєкту акта 
викладені у листах від 
21.01.2020 № 456/02/15-20 та 
від 17.01.2020 № 1/32/106-20 
відповідно. 
За результатами 03.03.2020 
проведено міжвідомчу нараду 
за участю МЗС та ДСНС. 
Наразі готуються 
обґрунтування щодо 
недоцільності зауважень 
Державіаслужби. 

mailto:s.opanasenko@sar.gov.ua
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28. Приведення статусу 
Інспекції з питань 
підготовки та 
дипломування моряків у 
відповідність до 
законодавства  

Департамент з питань 
підготовки та 

дипломування плавскладу і 
спеціалістів водного 

транспорту 
(044) 2946942, 
(044) 2946937 

dept_control@marad.gov.ua 
 

 
 
 

Протягом року 

Внесення змін до установчих 
документів  Інспекції з питань 
підготовки та дипломування 
моряків. 

Питання вирішено шляхом 
прийняття постанови Кабінету 
Міністрів України від 
19.08.2020 № 739 «Деякі 
питання підготовки та 
дипломування моряків» 

29. Здійснення контролю за 
дотриманням вимог 
законодавства щодо 
врегулювання конфлікту 
інтересів державними 
службовцями та 
працівниками Морської 
адміністрації. 

Сектор з питань 
запобігання та виявлення 

корупції 
(044)2946029 

anticorrupt@marad.gov.ua 
 

 
 
 
 

Протягом року 

Усунено (у разі виникнення) 
потенційний та реальний конфлікт 
інтересів згідно з вимогами Закону 
України «Про запобігання 
корупції» 

При прийомі на роботу 
співробітник письмово 
повідомляє про відсутність 
конфлікту інтересів на час 
призначення та зобов’язання 
щодо своєчасного 
повідомлення про конфлікт 
інтересів, невчинення дій в 
умовах конфлікту інтересів, 
вжиття заходів, передбачених 
законодавством, для усунення 
конфлікту інтересів. 
Крім цього, оприлюднено на 
офіційному сайті Морської 
адміністрації презентаційні 
матеріали з питань 
урегулювання конфлікту 
інтересів. 
Відповідно до окремого 
доручення в. о. Голови 
Державної служби морського 
та річкового транспорту 

mailto:dept_control@marad.gov.ua
mailto:anticorrupt@marad.gov.ua
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України від 13.01.2020  
№ 2/09/13-20 посадовими 
особами Морської 
адміністрації заповнено 
повідомлення про працюючих 
близьких осіб у Державній 
службі морського та річкового 
транспорту України та 
повідомлення про 
наявність/відсутність 
корпоративних прав.  
 

30. Виявлення ризиків, які 
негативно впливають на 
виконання завдань в 
апараті Морської 
адміністрації та її 
міжрегіональних 
управліннях. 
 
 

Сектор з питань 
запобігання та виявлення 

корупції 
(044)2946029 

anticorrupt@marad.gov.ua 
 

 
 
 
 

Пртягом року 

Усуненні/мінімізовані 
виявлені корупційні ризики в 
діяльності Морської адміністрації 
 

Метою роботи з питань 
запобігання та виявлення 
корупції є впровадження 
ефективної системи 
запобігання корупції в 
діяльності Морської 
адміністрації та її 
міжрегіональних управлінь,  
застосування та 
удосконалення механізмів 
прозорості, доброчесності, 
зниження корупційних 
ризиків, формування 
негативного ставлення до 
корупції та підвищення рівня 
довіри громадян до діяльності 
Морської адміністрації, а 
також свідомої відмови від 
корупційних механізмів 
розв’язання проблем. 

mailto:anticorrupt@marad.gov.ua
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Крім того, постійно 
проводяться заходи 
навчального та 
роз’яснювального характеру 
серед посадових осіб 
Морської адміністрації, 
розсилаються навчальні 
матеріали до структурних 
підрозділів та територіальних 
управлінь для вивчення під 
особистий підпис, щодо 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
дотримання вимог 
антикорупційного 
законодавства. Дані навчальні 
матеріали також знаходяться 
у вільному доступі на 
офіційному сайті Морської 
адміністрації. 
Антикорупційною програмою 
Морської адміністрації 
визначено конкретні кроки 
для запобігання та мінімізації 
корупційних та пов’язаних з 
корупцією правопорушень 
державними службовцями, 
службовцями та 
працівниками Морської 
адміністрації, її 
міжрегіональних управлінь.  
Для досягнення цілей, 
поставлених програмою, та 
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для належного залучення до 
навчання всіх працівників 
Морської адміністрації у 
2019-2020 роках заплановано 
та проведено низку заходів з 
підвищення рівня фахових 
знань та загального рівня 
поінформованості з питань 
запобігання та протидії 
корупції.  
Відповідно до окремого 
доручення в. о. Голови 
Державної служби морського 
та річкового транспорту 
України від 24.06.2020  
№ 123/14/13-20 підготовлено  
та розміщено на офіційному 
сайті презентаційні матеріали 
на тему «Доброчесність як 
необхідна морально-етична 
складова діяльності 
державного службовця». 
Крім того, відповідно до 
окремого доручення Голови 
Державної служби морського 
та річкового транспорту 
України від 24.09.2020  
№ 180/14/13-20 підготовлено та 
розміщено на офіційному сайті 
презентаційні матеріали на 
тему «Злочини та 
адміністративні 
правопорушення у сфері 
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В. о. Голови Державної служби морського  
та річкового транспорту України            Андрій ГЛАЗКОВ  
 

корупції. Адміністративна та 
кримінальна відповідальність 
за корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення» 

32.  Підготовка звіту про 
виконання 
Антикорупційної 
програми Морської 
адміністрації. 

Сектор з питань 
запобігання та виявлення 

корупції 
(044)2946029 

anticorrupt@marad.gov.ua 
 

Березень 

Підготовлено звіт (річний) про 
виконання Антикорупційної 
програми Морської адміністрації. 

Інформація про виконання 
Антикорупційної програми 
Державної служби морського 
та річкового транспорту 
України направлена до НАЗК 
листом від 09.01.2020  
№ 29/09/14-20, а також 
направлена листом від 
09.01.2020 № 28/09/14-20 до 
Мінінфраструктури. З 
урахуванням вимог 
законодавства готується 
відповідний річний звіт, 
проводиться аналіз інформації 
за 2020 рік. 

mailto:anticorrupt@marad.gov.ua

