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ДП «АМПУ»

Посадова інструкція інженера з забезпечення функціонування 
системи управління безпекою судноплавства 

сектору безпеки мореплавства 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Структурний підрозділ: Сектор безпеки мореплавства.
1.2. Інженер з забезпечення функціонування системи управління безпекою 

судноплавства сектору безпеки мореплавства належить до професійної групи 
«Професіонали».

1.3. Інженер з забезпечення функціонування системи управління безпекою 
судноплавства сектору безпеки мореплавства призначається на посаду і 
звільняється з неї наказом начальника філії з дотриманням вимог Кодексу 
законів про працю України.

1.4. Інженер з забезпечення функціонування системи управління безпекою 
судноплавства сектору безпеки мореплавства підпорядковується безпосередньо 
завідувачу сектору безпеки мореплавства.

1.5. У своїй виробничій діяльності інженер з забезпечення функціонування 
системи управління безпекою судноплавства сектору безпеки мореплавства 
керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями 
Міністерства інфраструктури України та ДП «Адміністрації морських портів 
України», Статутом державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України», Положенням про філію «Октябрьск» державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України», наказами та розпорядженнями 
начальника філії, Зводом звичаїв СМП Ольвія, Обов'язковими постановами по 
СМП Ольвія, Положенням про сектор безпеки мореплавства, посадовою 
інструкцією та іншими керівними документами.

1.6. При забезпеченні виконання вимог безпеки мореплавства інженер з 
забезпечення функціонування системи управління безпекою судноплавства 
сектору безпеки мореплавства керується «Керівництвом із управляння 
безпекою мореплавства філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» на акваторії морського 
порту (надалі - Керівництво).

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Участь в реалізації політики з безпеки мореплавства (далі -  БМ) та 
запобігання забрудненню довкілля із суден шляхом організації функціонування 
СУБМ у філії та контроль за її ефективністю.

2.2. Організація та координація діяльності щодо створення, підтримки і 
вдосконалення СУБМ філії, здійснення контролю за дотриманням вимог 
СУБМ.

2.3. Здійснення контролю за дотриманням вимог БМ у берегових 
підрозділах філії.

2.4. Забезпечення виявлення та оцінку факторів, що впливають на рівень 
безпеки, включаючи фактори ризику, підготовку та виконання програм 
підвищення рівня БМ.
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2.5. Забезпечення захисту факторів захисту навколишнього середовища 
від усіх ризиків, що виявлені.

2.6. Здійснення контролю за станом організації робіт спрямованих на 
забезпечення БМ, захист навколишнього середовища і запобігання забруднення 
моря нафтопродуктами, а також зауважень з ліквідації недоліків, визначених у 
журналах зауважень і розпорядженнях осіб, які інспектують.

2.7. Участь у розробці і проведенні заходів, спрямованих на забезпечення 
безпеки мореплавства і забруднення моря нафтопродуктами.

2.8. Участь у розробці проектів наказів з питань БМ.
2.9. Ведення обліку та проведення аналізу причини виникнення аварійних 

подій в порту.
2.10. Підготовка звітів за встановленими формами та іншої необхідної 

інформації.
2.11. Ведення документообігу сектору безпеки мореплавства, у тому 

числі облік та зберігання нормативно-правових документів з питань СУБМ.
2.12. Проведення роботи щодо роз'яснення положень СУБМ на всіх рівнях 

організаційної структури філії, здійснення контролю за ефективністю цієї 
системи.

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

2.14. Забезпечення додержання вимог системи управління якістю з питань, 
що стосуються безпеки мореплавства в порту.

2.15. Виконання вимог системи управління якості підприємства, приймає 
участь в розробці нормативної документації СУЯ.

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

2.17. Не вчиняти та не брати участі у вчинення корупційних 
правопорушень, пов’язаних з діяльністю філії.

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

2.19. Невідкладно письмово або усно (в тому числі анонімно) інформувати 
уповноваженого з антикорупційної діяльності, начальника філії про випадки 
порушення вимог Антикорупційної програми (або при 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.

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

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва філії, що 
стосуються діяльності інженера з забезпечення функціонування системи 
управління безпекою судноплавства сектору безпеки мореплавства.

3.2. Вносити на розгляд керівництва філії пропозиції, що стосуються 
функціонування СУБМ.

3.3. Отримувати від керівників структурних підрозділів та фахівців 
інформацію та документи, необхідні для виконання своїх обов'язків.

3.4. Звертатись до керівників структурних підрозділів за сприянням у 
виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою 
інструкцією.

3.5. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому 
порядку.

3.6. Надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми.
3.7. 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 наявних конфлікт інтересів, а також громадськості.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, 
що передбачені цією посадовою інструкцією - в межах, визначених чинним 
законодавством України про працю.

4.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в 
межах, визначених чинним законодавством України.

4.3. Бездіяльність або невикористання наданих прав.
4.4. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним 

цивільним законодавством та законодавством про працю України та 
відповідним Положенням, яке діє в філії.

4.5. Розголошення інформації, яка складає службову та комерційну 
таємницю, а також ту яка відноситься до конфіденційної.

4.6. Використання своїх службових повноважень або свого становища та 
пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе 
чи інших осіб.

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

4.8. Вимагання або отримання будь-якої неправомірної матеріальної або 
нематеріальної вигоди (для себе чи для своїх близьких осіб) у зв’язку із
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здійсненням своїх посадових обов’язків.
4.9. Вчинення будь-яких дій, які прямо або опосередковано підбурюють 

інших працівників до порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» чи 
Антикорупційної програми.

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

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

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1. Конституцію України.
5.2. Закон України «Про морські порти України».
5.3. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища».
5.4. Закон України «Про охорону атмосферного повітря».
5.5. Кодекс цивільного захисту України.
5.6. Закон України «Про транспорт».
5.7. Кодекс торговельного мореплавства України.
5.8. Водний кодекс України.
5.9. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України».
5.10. Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів».
5.11. Закон України «Про страхування».
5.12. Закон У країни «Про охорону праці».
5.13. Положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної 

морської організації (ІМО) щодо запобігання зіткнення суден (МППСС-72), 
охорони життя людини на морі (COJTAC-74), запобігання забруднення із суден 
(МАРПОЛ).

5.14. Організацію проведення аварійно - рятувальних операцій.
5.15. Морське право.
5.16. Обов’язкові постанови по СМП Ольвія.
5.17. Звід звичаїв СМП Ольвія.
5.18. Організаційну структуру філії, ДП «АМПУ», спеціалізацію 

підрозділів філії, виробничі зв’язки між ними.
5.19. Діючі нормативні акти щодо охорони від забруднень прибережних

вод.
5.20. Вимоги державного стандарту системи управління якістю ДСТУ ISO 

9001.
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5.21. Вимоги «Системи управління охороною праці» у філії «Октябрьск» 
ДП «АМПУ».

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. На посаду інженера з забезпечення функціонування системи 
управління безпекою судноплавства сектору безпеки мореплавства 
призначається особа, яка має повну вищу освіту кваліфікаційного рівня - 
спеціаліст, без вимог до стажу роботи з обов’язковим подальшим підвищенням 
кваліфікації з СУБМ.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ (ЗА ПРОФЕСІЄЮ)

7.1 Для виконання обов’язків та реалізації прав завідувач сектору безпеки 
мореплавства взаємодіє безпосередньо з усіма підрозділами, працівниками та 
посадовими особами ДП «АМПУ» з усіх питань, пов’язаних з виконанням своїх 
посадових обов’язків.

7.2. Постійно підтримує взаємовідносини з підприємствами, установами, 
організаціями (у т.ч. з органами ДСНС, МВС), які провадять свою діяльність в 
морському порту, з питань безпеки мореплавства.
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