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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Заступник начальника з розвитку портової інфраструктури належить 

до професійної групи «Керівники».
1.2. Призначення на посаду заступника начальника з розвитку портової 

інфраструктури та звільнення з неї здійснюється наказом філії «Октябрьск» 
державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(адміністрація спеціалізованого морського порту «Октябрьск») (далі -  філія) з 
дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

1.3.Заступник начальника з розвитку портової інфраструктури 
підпорядковується безпосередньо начальнику філії, є одним із його 
заступників.

1.4. Заступник начальника з розвитку портової інфраструктури при 
відсутності начальника філії виконує обов’язки начальника філії.

2. ЗАВДАННІ! ТА ОБОВ’ЯЗКИ
2.1. Заступник начальника з розвитку портової інфраструктури визначає 

науково-технічну політику в філії, перспективи технічного розвитку порту, 
шляхи реконструкції і технічного переозброєння виробництва.

2.2. Заступник начальника з розвитку портової інфраструктури забезпечує 
постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва, зниження 
матеріальних, фінансових і трудових затрат.

2.3. Заступник начальника з розвитку портової інфраструктури керує 
здійсненням заходів по недопущенню шкідливого впливу виробництва на 
довкілля, бережливому використанню природних ресурсів, створенню 
найбільш сприятливих і безпечних умов праці.

2.4. Заступник начальника з розвитку портової інфраструктури організує 
розробку і виконання планів впровадження нової техніки і технології, планів 
організаційно-технічних заходів, науково-дослідницьких і дослідно- 
конструкторських робіт.

2.5. Керує роботою технічних служб філії (відділ гідротехнічних споруд і 
капітального будівництва, відділ інформаційних технологій, дільниця 
автотранспортного забезпечення, дільниця обслуговування будівель, споруд та 
прилеглої території) контролює результати їх роботи, стан трудової і 
виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах і службах філії.

2.6. Керує розробкою нормативних документів по ремонту обладнання, 
використанню матеріалів, розрахунку кошторисів на проведення ремонту, 
оформлення заявок на придбання матеріалів і запасних частин.

2.7. Організує роботу комісії з приймання в експлуатацію об’єктів 
будівництва і змонтованого обладнання.

2.8. Координує роботу з питань раціоналізації, стандартизації, атестації 
робочих місць, метрологічного і механіко-енергетичного виробництва.

2.9. У встановленому порядку укладає угоди з науково-дослідними, 
проектними, конструкторськими і технологічними організаціями з питань
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розробки нової техніки і технології виробництва, проектів реконструкції філії і 
її підрозділів, модернізації обладнання, комплексній механізації і автоматизації 
виробничих процесів; здійснює контроль за їх розробкою, організовує розгляд і 
впровадження проектів технічного переозброєння.

2.10. Основні обов’язки заступника начальника з розвитку портової 
інфраструктури з питань охорони праці:

2.10.1. Здійснює керівництво та забезпечує виконання вимог з охорони 
праці при технічній експлуатації перевантажувальних машин, змінних 
вантажно-захоплюючих пристроїв і рейкових підкранових шляхів, у питаннях 
ремонту, утримання і нагляду за ними.

2.10.2. Забезпечує у відділах, підрозділах, службах, підпорядкованих 
йому по завідуванню:

- чітке функціонування Системи управління охороною праці з 
використанням прогресивних методів оцінок і стимулювання роботи по 
створенню здорових і безпечних умов праці;

в філії діючих правил, норм, стандартів, вимог, інструкцій і інших 
нормативних документів з охорони праці та пожежної та техногенної безпеки.

- здійснення заходів з підвищення культури виробництва; 
дотримання вимог безпеки, виробничої санітарії і ергономіки при

модернізації перевантажувальних машин і обладнання, перебудови споруд і 
будівель, а також включення вказаних вимог у проекти виконання робіт;

установку на всій території філії необхідних огороджень, систем 
сигналізації, знаків безпеки, а також додержання вимог безпеки при 
пересуванні автотранспортних засобів;

розробку комплексних заходів щодо досягнення встановлених 
нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення існуючого рівня охорони праці, 
попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, а 
також забезпечує своєчасне і якісне виконання вказаних заходів;

безпечні умови праці при виконанні монтажних і демонтажних робіт, 
в тому числі і тих, що виконуються сторонніми організаціями;

розробку нових і перегляд діючих інструкцій з охорони праці на всі 
види робіт і для робітників усіх професій, що зайняті на роботах у 
підпорядкованих виробничих підрозділах, а також видачу інструкцій 
працюючим і наявність інструкцій на робочих місцях;

правильне ведення технічної документації на обладнання, машини, 
механізми і пристрої відповідно до встановлених правил і положень;

утримання в справному стані огороджувальних пристроїв, 
попереджувальної сигналізації на верстатах, машинах, механізмах та іншому 
обладнанні, а також наявність у встановлених місцях знаків безпеки;

своєчасний і якісний технічний огляд машин, механізмів і 
устаткування.

2.11. Бере участь у роботі комісії з розслідування обставин і причин 
нещасних випадків, що трапились в підпорядкованих виробничих підрозділах 
або при виконанні вантажно-розвантажувальних та інших робіт з технічних
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причин (конструктивний недолік або несправність машин та устаткування, 
відсутність, недосконалість або несправність огородження, сигналізації і т.д.).

2.12. Бере участь у роботі з навчання і перевірки знань керівними та 
інженерно-технічними працівниками правил, норм, вимог та інструкцій з 
охорони праці і трудового законодавства.

2.13. Щоквартально у встановлені строки спільно з представниками 
профспілкового комітету, служби з охорони праці і інших відділів філії 
перевіряє дотримання діючих правил, норм, вимог і інструкцій з охорони праці, 
виконання планових заходів по покращенню умов праці, приписів органів 
державного нагляду, регулярність та результати проведення щоденного і 
щомісячного контролю за станом охорони праці на робочих місцях у 
підпорядкованих йому підрозділах.

2.14. Розробляє заходи по впровадженню більш досконалих конструкцій 
огородження і запобіжного обладнання, захисного устаткування, а також 
раціоналізаторських пропозицій і винаходів з охорони праці.

2.15. Здійснює керівництво роботою по пропаганді охорони праці в 
підпорядкованих виробничих підрозділах.

2.16. Знає і керується в своїй роботі політикою, цілями та виконує 
обов'язки у сфері якості.

2.17. Забезпечує виконання вимог системи управління якістю 
підприємства і стандарту ДСТУ 180 9001 в підпорядкованих підрозділах.

2.18. Приймає участь в розробці мобілізаційного плану та технічного 
прикриття на особливий період.

2.19. На період виконання обов'язків начальника філії забезпечує охорону 
державної таємниці відповідно до режиму секретності у філії, здійснює 
постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці згідно до 
ст.ст.5,37 Закону України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-ХІІ 
(зі змінами та доповненнями).

2.20. Дотримується вимог Закону України «Про запобігання корупції», 
Антикорупційної програми ДП «АМПУ» та пов'язаних з нею внутрішніх 
документів філії, а також забезпечує їх практичну реалізацію.

2.21. Не вчиняє та не бере участь у вчиненні корупційних правопорушень, 
пов'язаних з діяльністю філії.

2.22. Утримується від поведінки,яка може бути розціненою як готовність 
вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю філії.

2.23. Невідкладно письмово або усно (в тому числі анонімно) інформує 
уповноваженого з антикорупційної діяльності, начальника філії про випадки 
порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання 
до таких дій), вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією 
правопорушень іншими працівниками філії, або іншими фізичними або 
юридичними особами, з якими філія перебуває або планує перебувати в ділових 
відносинах.

2.24. Невідкладно інформує в порядку, визначеному Антикорупційною 
програмою та відповідною процедурою, розробленою уповноваженим з
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антикорупційної діяльності, про виникнення реального, потенційного 
конфлікту інтересів.

2.25. Посадові обов'язки з охорони праці виконує відповідно до діючої 
«Системи управління охороною праці».

2.26. Приймає участь в розробці нормативної документації системи 
управління якістю.

2.27. Підтримує в робочому стані документацію системи управління 
якістю

3. ПРАВА
Заступник начальника з розвитку портової інфраструктури має право:

3.1. Перевіряти і направляти діяльність усіх підрозділів філії в галузі 
технічної підготовки виробництва, давати обов’язкові для всіх підрозділів філії 
розпорядження і вказівки у рамках своєї компетенції.

3.2. Розпоряджатись автотехнікою і перевантажувальною технікою для 
виконання робіт, що здійснюються підрозділами філії.

3.3. Проводити співбесіди з необхідними фахівцями і рекомендувати їх 
начальнику філії для призначення на посади у підпорядкованих підрозділах 
філії.

3.4. Підписувати рахунки, кошториси, акти, накладні з питань, що 
входять у коло його посадових повноважень.

3.5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів філії до виконання 
покладених на нього завдань.

3.6 Представляти філію в інших організаціях, в тому числі і в 
правоохоронних органах, з питань, що віднесені до його повноважень.

3.7. Вносити пропозиції начальнику філії про заохочення працівників за 
досягнення у праці, а також про притягнення до відповідальності працівників, 
що допустили порушення.

3.8. Надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної 
програми.

3.9. Повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 
пов'язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт 
інтересів спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, 
Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, 
підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення 
або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадські.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Заступник начальника з розвитку портової інфраструктури несе 

відповідальність за:
4.1. Роботу всіх підпорядкованих йому підрозділів філії.
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4.2. Технічний стан портових споруд, а також за їх паспортизацію.
4.3. За організацію утримання в справному стані перевантажувальних 

машин, змінних вантажозахоплювальних пристроїв та рейкової кранової колії.
4.4. За організацію місцевого технічного нагляду.
4.5. За організацію безпечного виконання робіт з переміщення вантажів 

перевантажувальними машинами в підпорядкованих підрозділах, дільницях 
філії.

4.6. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, 
що передбачені цією посадовою інструкцією.

4.7. За розголошення інформації, яка складає службову та комерційну 
таємницю.

4.8. Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку філії.
4.9. Використання своїх службових повноважень або свого становища та 

пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе 
чи інших осіб.

4.10. Використання будь-якого майна філії чи його коштів в приватних 
інтересах.

4.11. Вимагання або отримання будь-якої неправомірної матеріальної або 
нематеріальної вигоди (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням 
своїх посадових обов'язків.

4.12. Вчинення будь-яких дій, які прямо або опосередковано підбурюють 
інших працівників до порушення Закону «Про запобігання корупції» чи 
Антикорупційної програми.

4.13. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб 
від юридичних або фізичних осіб (безпосередньо або через інших осіб) у зв'язку 
із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов'язаними з цим 
можливостями.

4.14. Розголошення або використання в інший спосіб після звільнення у 
своїх інтересах інформації (конфіденційної), яка стала відома у зв'язку із 
виконанням своїх повноважень, договірних зобов'язань, крім випадків, 
встановлених законом.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ 
Заступник начальника з розвитку портової інфраструктури повинен

знати:
5.1. Закони, постанови, накази, статути, розпорядження та інші 

нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, 
які регулюють порядок діяльності філії.

5.2. Профіль, спеціалізацію і особливості структури філії.
5.3. Перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, 

технічного, економічного і соціального розвитку морського транспорту взагалі і 
портів зокрема.
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5.4. Можливості ефективного використання виробничих потужностей
філії.

5.5. Порядок укладання і виконання договорів.
5.6. Економіку, організацію виробництва, праці й управління, етику 

ділового спілкування та ведення переговорів.
5.7. Нормативно правові акти з охорони праці, правила з пожежної 

безпеки, вимоги державного стандарту системи управління якістю ДСТУ ISO 
9001.

5.8. Повинен знати та суворо дотримуватись:
- закон України «Про державну таємницю»;
- «Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 
організаціях», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
18.12.2013 року № 939.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). 

Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного 
професійного спрямування - не менше 5 років.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ (ЗА ПРОФЕСІЄЮ)
7.1. Заступнику начальника з розвитку портової інфраструктури 

безпосередньо підпорядковані: відділ гідротехнічних споруд і капітального 
будівництва, відділ інформаційних технологій, дільниця автотранспортного 
забезпечення, дільниця обслуговування будівель, споруд та прилеглої території, 
інші підрозділи з питань технічної експлуатації, ремонту, модернізації та 
матеріального забезпечення.

7.2. Заступник начальника з розвитку портової інфраструктури надає 
вказівки стосовно питань технічної експлуатації, ремонту, модернізації та 
матеріального забезпечення всім підрозділам філії.

7.3. Для виконання обов'язків та реалізації прав заступник начальника з 
розвитку портової інфраструктури взаємодіє безпосередньо з усіма 
підрозділами, працівниками та посадовими особами ДП «АМПУ» з усіх питань, 
пов'язаних з виконанням своїх посадових обов'язків.

Редакція 02 Посада ПІБ / Підпис Дата
Розроблено Начальник відділу 
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