
Департамент реформування та функціонування морського та річкового транспорту 



Україна – член ІМО 

Міжнародна морська організація (ІМО) – спеціалізований орган ООН, що 

опікується безпекою судноплавства та попередженням забруднення 

суднами вод світового океану. 

   Україна стала членом Міжнародної морської організації у 1994 році.  

   Участь України в ІМО забезпечується Міністерством інфраструктури України, 

Міністерством закордонних справ України та Міністерством юстиції України та 

Укртрансбезпекою. 

  На виконання вимог наказу Мінінфраструктури від 10.11.2011 № 544 «Про 

сплату членських внесків до міжнародних організацій у галузях транспорту і 

туризму» Укртрансбезпекою у грудні 2016 року сплачено членський внесок 

України в ІМО у розмірі 24,55 тис. фунтів. 

Головними органами 

Міжнародної морської 

організації є Асамблея, 

Рада та п’ять комітетів 

Комітети ІМО: 

Комітет з безпеки на морі (КБМ) 

Комітет з захисту морського середовища (КЗМС) 

Юридичний комітет (Юркомітет) 

Комітет з технічного співробітництва 

Комітет з полегшення формальностей 



Аудит ІМО 

Сутність 

Чим визначається  

Наслідки, дії після 

перевірки 

Завданням перевірки є визначення ступеня, в якій держави-члени 

здійснюють і забезпечують виконання застосовних документів IMO.  

Резолюція MSC.366 (93) вводить вимоги про обов'язкові періодичні перевірки 

організацією договірних урядів відповідно до графіка, який розробляється 

генеральним секретарем IMO.  

Резолюція A.1067 (28) регулює рамкові принципи і процедури системи 

перевірки держав-членів IMO.  

Стандартом перевірки є Кодекс щодо здійснення документів ІМО (Кодекс 

ОДГ), який введений резолюцією А.1070 (28)  

Необхідно скласти план дій держави-члена щодо усунення недоліків, який є 

реакцією на висновки перевірки. Наступні дії за результатами перевірки 

повинні, як правило, проводитися в формі перевірки документів. 



Проблематика 

- Відсутній центральний 

орган виконавчої влади; 

- Після ліквідації 

Укрморічфлота 

уповільнилась діяльність 

щодо нормотворчості та 

взаємодії; 

- Припинено фінансування 

усіх заходів (спеціальні 

фонди від 

адміністративних зборів); 

- Потреба в ратифікації 

документів. 
 

Перелік основних недоліків, виявлених Місією IMO у 

2015 році: 
1. Необхідно розробити загальну стратегію забезпечення 

виконання Україною її міжнародних зобов’язань і обов’язків в 

якості держави прапора, держави порту і прибережної 

держави. 

2. Розробити методику моніторингу та оцінки ефективного 

здійснення і втілення відповідних міжнародних обов’язкових 

документів. 

3. Переглядати стратегію з метою досягнення, підтримки і 

підвищення загальної ефективності роботи організації та 

можливостей в якості держави прапора, держави порту і 

прибережної держави. 

4. Відсутня система своєчасного включення у національне 

законодавство прийнятих поправок до конвенцій, які 

регулярно вступають в силу відповідно до процедури 

мовчазного прийняття. 

5. Адміністрація морських портів України (капітани портів) 

виконує деякі адміністративні та контрольні функції, властиві 

державі. 



Заходи МІУ 

Сутність організаційних дій полягає не у вузькоспрямованих 

заходах щодо проходження аудиту ІМО, а в удосконаленні роботи 

центрального органу виконавчої влади (Морської адміністрації) 

щодо виконання Україною взятих на себе обов'язків держави 

прапору, держави порту і прибережної держави. 



Основні пункти роботи 

1. Постійний моніторинг міжнародного законодавства та 

відповідний аналіз національного законодавства. 

2. Ратифікація та імплементація міжнародних документів, 

відповідно, постійний процес створення (зміни) нормативно-

правових актів різних рівнів та різної юридичної сили, законів і 

підзаконних актів. 

3. Робота щодо перекладу документів на українську/англійську 

мови. 



Невідкладні заходи МІУ 

1. Визначення координатора. 

2. Створення попереднього актуального плану роботи. 

3. Створення Робочої групи. 

4. Робота щодо перекладу документів. 

5. Створення дорадчих груп МІУ, ДСБТ, підвідомчих підприємств 

водного транспорту. 

6. Залучення спеціалістів RST, Association4U. 

7. Активізація роботи з нормотворчості. 



Необхідно: 

1. За умов великого обсягу документів: 

      а) перекладачі; 

      б) юристи (фахівці з міжнародного права). 

2. Створення Міжвідомчої робочої групи. 

3. Визначення постійного незалежного джерела фінансування. 



Склад Робочої групи 

Голова Робочої групи: 

Довгань В.М.  –   Заступник Міністра інфраструктури з питань Європейської  

                             інтеграції. 

Заступники голови Робочої групи: 

Ноняк М.В.    -   Голова Державної служби України з безпеки на транспорті; 

 

Басюк О.Г.    -    Директор департаменту реформування та функціонування 

                            морського та річкового транспорту Мінінфраструктури, 

                            координатор з підготовки до аудиту ІМО. 

Відповідно до наказу МІУ від 29.03.2017 № 118 була утворена Робоча група з 

підготовки до обов’язкового аудиту Міжнародної морської організації 



Склад Робочої групи: підгрупи 

 Підгрупа з питань загальної стратегії виконання міжнародних  

 договорів України у сфері мореплавства (обов’язкових документів ІМО) 

Коло відання: 

- стратегія виконання міжнародних зобов’язань держави 

прапору, держави порту і прибережної держави; 

- контроль за ефективністю стратегії виконання міжнародних 

зобов’язань; 

- удосконалення стратегії виконання міжнародних зобов’язань; 

- доцільність і послідовність приєднання до міжнародних 

договорів: правові, інституційні та організаційні аспекти; 

- процедури обов’язкового інформування ІМО та інші 

неделеговані адміністративні функції відповідно до міжнародних 

зобов’язань, а також загальні процедури взаємодії з ІМО; 

- організація забезпечення здійснення обов’язкового аудиту з 

боку ІМО. 

1 

Кошман М.С. 

Петренко Д.С. 

Фотинюк А.В. 

Работньов В.Г. 

Степанов О.В. 

Кошель І.В. 

Корженівська І.Є. 

Казанцев С.В. 

Письмак С.А. 

Єзерова А.І. 

Шарко Д.П. 

Мягкова А.П. 



Склад Робочої групи: підгрупи 

 Підгрупа з питань виконання функцій держави прапору 

Коло відання: 

- безпека мореплавства, попередження зіткненню 

українських суден; 

- запобігання забрудненню з українських суден; 

- системи управління безпекою українських судноплавних 

компаній і суден; 

- технічний нагляд за виконанням обов’язкових документів 

ІМО, делегування повноважень визнаним організаціям; 

- розслідування аварійних морських подій – процедури, 

кваліфікація і компетенція осіб, які проводять 

розслідування.  

2 

Махек І.Й. 

Сльозко М.П. 

Прусов В.О. 

Казанцев С.В. 

Шарко Д.П. 

 



Склад Робочої групи: підгрупи 

 Підгрупа з питань виконання функцій прибережної держави і держави 

 порту (функції забезпечення безпеки мореплавства). 

Коло відання: 

- навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства; 

- морські системи зв’язку, спостереження, суднових 

повідомлень, ідентифікації суден; 

- надзвичайні ситуації на морі, пошуково-рятувальна 

діяльність; 

- приймальні споруди для суднових відходів в морських 

портах; 

- постачання рідкого суднового палива. 

3 

Ільясевич Я.Я. 

Дрозд А.О. 

Смуригін Є.О. 

Вороной В.І. 

Письмак С.А. 

Петренко Д.С. 



Склад Робочої групи: підгрупи 

 Підгрупа з питань виконання функцій держави прапору і держави  

 порту (функції нагляду і контролю за безпекою мореплавства,  

 адміністративні функції). 

Коло відання: 

- законодавча база контролю державою порту, контролю 

державою прапору – стан, ефективність, удосконалення; 

- взаємодія органів державного нагляду, удосконалення, 

уникнення дублювання функцій; 

- персонал – компетентність, кваліфікація, у тому числі, 

досвід роботи в морі, вимоги, процедури; 

- процедури підготовки, перепідготовки, ознайомлення з 

актуальними стандартами безпеки мореплавства і 

запобігання забрудненню з суден; 

- реєстрація морських суден, видача суднових документів. 

4 

Петренко Д.С. 

Компанеєц В.Г. 

Постоленко І.Л. 

Цибуленко Д.С. 

Писанко Л.М. 

Бузук О.В. 

Омельченко О.П. 

Абрахманов В.Г. 

Шевчук С.В. 



Склад Робочої групи: підгрупи 

 Підгрупа з питань морського перевезення вантажів, у тому числі, 

 небезпечних. 

Коло відання: 

- стан імплементації документів ІМО – правові та 

організаційні аспекти; 

- консолідація національної правової бази з 

документами ІМО. 

5 

Дідковський В.М. 

Саламатнікова Д.Є. 

Савінков С.Б. 

Білоус Н.П. 

Казарская С.К. 

Афанасьєва Є.О. 



Склад Робочої групи: підгрупи 

 Підгрупа з питань дипломування моряків 

Коло відання: 

- стан імплементації документів ІМО – правові та 

організаційні аспекти; 

- консолідація національної правової бази з 

документами ІМО; 

- удосконалення національної системи дипломування 

моряків – галузеві і міжвідомчі аспекти. 

6 

Гурін А.Г. 

Фотинюк А.В. 

Варфаломеєва М.В. 

Макінціан Т.О. 

Кісловський В.Г. 

Лесик О.Я. 

Габ О.Г. 

Кіча І.А. 



Основні ресурси які задіяні: 

Можливості Проблематика 

1. МІУ – Департамент реформування та функціонування 

морського та річкового транспорту (ДРФМРТ). 

У штаті із 16 необхідних 

фахівців відсутні 12 

2. Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) Недоукомплектований 

штат працівників 

3. «Конвенційні» підприємства: 

- АМПУ 

- РСУ 

- ІПДМ 

- Держгідрографія 

- МПРС 

Обмежені можливості на 

розробку НПА 

4. Офіс підтримки реформ RST Виділення 1 спеціаліста 

5. Association4U Виділення 2 спеціалістів 

6. Волонтери (Колегія юристів морського права, профспілки, 

крюїнгові компанії тощо) 

Обмежені ресурси 


