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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Начальник відділу розвитку та логістики належить до професійної 
групи «Керівники».

1.2. Начальник відділу розвитку та логістики підпорядковується 
безпосередньо начальнику філії «Октябрьск» державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України» (адміністрація спеціалізованого 
морського порту «Октябрьск») (далі -  філія).

1.3. Начальник відділу розвитку та логістики призначається на посаду та 
звільняється з неї начальником філії.

1.4. Начальник відділу розвитку та логістики у своїй діяльності 
керується чинним законодавством України, наказами, методичними, 
нормативними та іншими матеріалами Міністерства інфраструктури України, 
Статутом державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України» (далі -  АМПУ), Положенням про філію, наказами, 
розпорядженнями та іншими актами (рішеннями) Голови АМПУ, 
наказами, розпорядженнями та іншими актами (рішеннями) начальника 
філії, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами з охорони 
праці, пожежної безпеки, даною посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Основними завданнями начальника відділу розвитку та логістики є 
керівництво відділом, організація діяльності філії у напрямку стратегії 
розвитку морського порту та в області логістики.

2.2. Начальник відділу розвитку та логістики зобов'язаний:
2.2.1. Надавати пропозиції керівництву щодо пріоритетних напрямів 

розвитку морського порту.
2.2.2. На основі комплексного вивчення і аналізу зовнішніх ринків, 

порівняння попиту і пропозицій на послуги морського порту, проводити 
опрацювання проектів розвитку морського порту, сприяти їх впровадженню 
та контролювати процес реалізації.

2.2.3. Організовувати та координувати розробку стратегії розвитку 
морського порту.

2.2.4. Організовувати взаємодію усіх структурних підрозділів філії та 
сторонніх підприємств з реалізації стратегії розвитку морського порту.

2.2.5. Координувати роботу з реалізації проектів на всіх етапах, 
контролювати відповідність прийнятих рішень і здійснюваних дій основній 
концепції стратегії розвитку морського порту.

2.2.6. Координувати діяльність різних підрозділів підприємства та інших 
підприємств і організацій, що здійснюють свою діяльність на території 
морського порту щодо забезпечення ефективного просування послуг, 
розв’язання конфліктних ситуацій, знаходження компромісів для погодження
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інтересів різних ланок логістичної системи з метою досягнення 
загальносистемних цілей.

2.2.7. Пропонувати заходи з оптимізації логістичних процесів 
підприємств, що здійснюють свою діяльність на території морського порту, 
проведення аналізу, підготовка пропозицій з залучення вантажопотоків та 
внесення пропозицій щодо вдосконалення тарифної політики.

2.2.8. Приймати участь в обговоренні та розробці відповідних наказів, 
інструкцій, вказівок, договорів, кошторисів, звітності та інших внутрішніх і 
зовнішніх документів, пов’язаних з виконанням покладених на відділ 
розвитку і логістики функцій и обов’язків.

2.2.9. Приймати участь у вирішенні питань технічного переоснащення 
морського порту, надавати пропозиції з придбання перевантажувальної 
техніки, обладнання.

2.2.10. Брати участь у розробленні стратегії залучення коштів та інших 
матеріальних ресурсів на виконання стратегії розвитку морського порту.

2.2.11. Брати участь у змістовному веденні та оновленні веб-сайту 
морського порту, інших засобах масової інформації.

2.2.12. Організовувати стратегічне планування діяльності філії в цілому, 
та в окремих структурних підрозділах.

2.2.13. Проводити роботу, спрямовану на аналіз зовнішнього та 
внутрішнього середовища (демографічні, екологічні, соціокультурні, 
технологічні, економічні, політичні фактори й показники, тенденції зміни 
законодавства, характеристику споживачів, постачальників і конкурентів).

2.2.14. Надавати консультаційну допомогу іншим структурним 
підрозділам філії та підприємствам, що функціонують на території морського 
порту у розробці та підготовці документів, стосовно заходів, що спрямовані 
на розвиток морського порту та стосовно логістичних процесів порту.

2.2.15. Надавати на розгляд начальнику філії пропозиції щодо концепції 
перспективного плану (реконструкції або розвитку вже існуючої комерційної 
діяльності, вибір нових компонентів комерційної діяльності, впровадження 
нових технологій і зміни виробничої й організаційної структури 
підприємства, визначення нових видів комерційної діяльності, освоєння 
нових ринків, ін.).

2.2.16. Забезпечувати виконання умов про захист відомостей, що 
становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію філії.

2.2.17. Приймати участь в розробці, впровадженні і удосконаленні 
системи управління якістю.

2.2.18. Дотримуватись вимог системи управління якістю, впровадженої в 
порту, на відповідність ДСТУ 180, політики і цілей філії в сфері якості, а 
також системи управління охороною праці.

2.2.19. Піклуватися про особисту безпеку та здоров’я, а також про 
безпеку, здоров’я оточуючих людей під час знаходження на території 
морського порту та поза неї під час виконання посадових обов’язків.

2.2.20. Дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання
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корупції», Антикорупційної програми ДП «АМПУ» та пов’язаних з нею 
внутрішніх документів філії, а також забезпечувати їх практичну реалізацію.

2.2.21. Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних 
правопорушень, пов'язаних з діяльністю філії.

2.2.22. Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як 
готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю 
філії.

2.2.23. Невідкладно письмово або усно (в тому числі анонімно) 
інформувати 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.

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

2.2.25. Виконувати вимоги нормативно -  правових актів з охорони праці.
2.2.26. Контролювати правильність і своєчасність виконання 

поставлених завдань співробітникам відділу.
2.2.27. Вміти користуватися засобами індивідуального та колективного 

захисту.
2.2.28. Берегти природу, раціонально використовувати природні 

ресурси. Виконувати свої завдання та обов’язки з дотриманням вимог 
природоохоронного законодавства, інших екологічних нормативів.

2.2.29. Якісно виконувати свої посадові обов’язки.
2.2.30. Не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів.
2.2.31. Забезпечувати у межах своєї компетенції вимоги Системи 

управління безпекою мореплавства.

3. ПРАВА

Начальник відділу розвитку та логістики має право:
3.1. Отримувати інформацію про поточну діяльність морського порту, 

перспективні плани розвитку підприємств, які ведуть власну діяльність на 
території морського порту.

3.2. Залучати до планування профільних фахівців підприємства.
3.3. Взаємодіяти з структурними підрозділами філії, іншими 

підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та 
місцевого самоврядування в межах функцій і завдань, що виконуються 
відділом.

3.4. Одержувати від працівників філії, органів державної влади та 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідну
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інформацію, нормативні, методичні, довідкові та інші матеріали, необхідні 
для виконання функцій і завдань покладених на відділ.

3.5. Має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь- 
яких порушень або невідповідностей.

3.6. Брати участь у нарадах з питань господарської діяльності морського 
порту та перспективного планування.

3.7. Надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної 
програми.

3.8. 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 
громадськості.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник відділу розвитку та логістики несе передбачену законом 
відповідальність за:

4.1. Порушення вимог чинного законодавства України і керівних актів 
Міністерства інфраструктури України та АМПУ, службових обов’язків, 
передбачених Положенням про відділ і посадовою інструкцією.

4.1.1. Розголошення інформації, яка складає службову та комерційну 
таємницю.

4.1.2. Якість та своєчасність виконання своїх посадових обов’язків.
4.2. Використання своїх службових повноважень або свого становища та 

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

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

4.2.2. 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.

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

4.2.4. 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.

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

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Начальник відділу розвитку та логістики повинен знати:
5.1. Чинне законодавство України та нормативні акти, що 

регламентують підприємницьку та комерційну діяльність.
5.2. Ринкову економіку, підприємництво й ведення бізнесу.
5.3. Перспективи та світові тенденції розвитку галузі.
5.4. Основи маркетингу.
5.5. Теорію й практику менеджменту, макро- і мікроекономіки, ділове 

адміністрування.
5.6. Основи економічного й соціального моделювання.
5.7. Загальні соціально-економічні питання й основні статистичні 

показники.
5.8. Методи й процедури статистичних досліджень.
5.9. Принципи стратегічного планування.
5.10. Порядок розробки планів, визначення ступеня їх реалізації.
5.11. Принципи логістики, організацію і проектування логістичних 

систем, теорію управлінських рішень та комунікацій.
5.12. Структуру керівництва філії та підприємств, що функціонують на 

території морського порту.
5.13. Перспективи інноваційної й інвестиційної діяльності.
5.14. Методи обробки інформації з використанням сучасних технічних 

засобів комунікації й зв'язку, комп'ютерів.
5.15. Основні положення Закону України «Про охорону праці», 

нормативно - правові акти з охорони праці, знання яких входить до 
посадових обов’язків, пожежної безпеки.

5.16. Державну мову України.
5.17. ПК в обсязі користувача.
5.18. Вимоги діючої системи управління якістю, державного стандарту 

системи управління якістю ДСТУ ІБО.
5.19. Дану посадову інструкцію та локальні нормативні акти філії, що 

регулюють діяльність відділу розвитку та логістики.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 
спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.
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7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ (ЗА ПРОФЕСІЄЮ)

7.1. Для виконання своїх посадових обов'язків начальник відділу 
розвитку та логістики має право взаємодіяти безпосередньо з працівниками 
усіх підрозділів філії та інших підприємств, що виконують господарську 
діяльність на території морського порту з усіх питань, пов’язаних з 
виконанням покладених на відділ функцій і обов'язків.

Редакція 3 Посада ПІБ / Підпис „ Дата
Розроблено Начальник відділу розвитку та 

логістики
Нагірна М-Ю - і г /0О?/<Г

Погоджено Голова профспілки К алош и ^Ш & їт^

Погоджено Начальник відділу управління 
персоналом, організації праці та 
заробітної плати

Ілічко Л<М7

~  і е .  е > 8 , / /

Погоджено В.о. начальника юридичного 
відділу

З а р є ч н є в ^ ^ Ь ^
/ ?

Погоджено Начальник служби охорони 
праці

Панченко О.І./

Погоджено Завідувач сектору безпеки 
мореплавства

Н и к и ф о р о в е /

Погоджено Завідувач сектору із запобігання 
та протидії корупції

Лагоднии О .І ./___

Погоджено Посадова особа відділу 
економічної безпеки ДП 
«АМПУ»

-з



Філія «Октябрьск»
ДП «АМПУ»

Посадова інструкція начальника
відділу розвитку та логістики

1.12-02-1.4.1-3-2018
Аркуш 10 з 10

Аркуш ознайомлення

№ П.І.Б. Посада Підпис
/

Дата

/ сМ № . '«?. М- / /

<7 ...X



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖА НИ Е ПІДПРИЄМСТ1Ю 
«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»

Ф ІЛ ІЯ  «О К 'Г Я Б РЬ С К »

Н А К А З
/ /  . 0 3 . 2 М 9 у . № - 7 #

м. М икола їв

Про внесення змін до 
положення про структурний 
підрозділ та до посадової інструкції

На виконання наказу від 01.03.2019р. №  26-311 «Про введення в дію 
організаційної структури і штатного розпису в новій редакції з 01 березня 2019 року 
та встановлення мінімальної тарифної ставки (посадового окладу)», з метою 
забезпечення функціонування та неухильного виконання покладених завдань 
працівниками філії «Октябрьск» ДП «АМПУ»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до тексту Положення про відділ розвитку та логістики -  1.12- 
01-1.4-3-2018. а саме пункт 1.2. розділу 1 викласти в наступній редакції:

«1.2. Відділ розвитку та логістики є самостійним структурним підрозділом філії 
«Октябрьск» державного підприємства «Адміністрація морських портів України» 
(адміністрація спеціалізованого морського порту «Октябрьск») (далі -  філія) і 
підпорядковується безпосередньо заступнику начальника з розвитку портової 
і н ф р астр у кту р и філії.».

2. Внести зміни до тексту Посадової інструкції начальника відділу розвитку та 
логістики -  1.12-02-1.4.1-3-2018, а саме пункт 1.2. розділу 1 викласти в наступній 
редакції:

«1.2. Н ачальник відділу розвм їжу та логістики підпорядковується безпосередньо 
заступнику начальника з розвитку портової інфраструктури філії «Октябрьск» 
державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація 
спеціалізованого морського пор ту «Октябрьск») (далі -  філія).».

3. Відділу управління персоналом, організації праці та заробітної плати (їлічко 
Л.М.) ознайомити працівників відділу розвитку та логістики зі змінами в посадовій 
інструкції та положенні про структурний підрозділ.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника філії 
«Октябрьск» ДП «АМ ПУ»


