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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Структурний підрозділ: Головна диспетчерська.
1.2. Старший диспетчер відноситься до категорії «Фахівці».
1.3. Старший диспетчер призначається на посаду і звільняється наказом 

начальника філії за поданням головного диспетчера.
1.4. Старший диспетчер підпорядковується безпосередньо головному 

диспетчеру, в оперативному відношенні -  заступнику головного диспетчера.
1.5. Старшому диспетчеру в оперативному плані підпорядковуються 

диспетчери (змінні) та оператори диспетчерської.
1.5. У своїй роботі старший диспетчер керується чинним законодавством 

України, Законом України «Про морські порти України», Статутом 
державного підприємства «Адміністрація морських портів України», 
Положенням про філію державного підприємства «Адміністрація морських 
портів України», наказами та інструкціями Міністерства інфраструктури 
України та ДП «Адміністрації морських портів України», наказами та 
розпорядженнями начальника філії, Зводом звичаїв спеціалізованого 
морського порту Ольвія, Обов'язковими постановами по спеціалізованому 
морському порту Ольвія, Положенням про головну диспетчерську, 
розпорядженнями і вказівками головного диспетчера, посадовою інструкцією 
та іншими керівними документами.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
2.1. Аналізувати виконання змінно-добового плану роботи порту, плану 

швартовних робіт, плану підходу суден, та подавати результати аналізу 
головному диспетчеру та заступнику головного диспетчера.

2.2. Вживати заходи щодо запобігання та усунення порушень виробничого 
процесу, залучаючи в разі потреби відповідні служби філії.

2.3. Брати участь у розробці та впровадженні заходів з питань надання 
якісних та ефективних послуг з обробки транспортних засобів у порту.

2.4. Брати участь в оперативному контролі за безпечною експлуатацію 
об'єктів портової інфраструктури.

2.5. Контролювати та перевіряти ведення блоків диспетчера та оператора в 
інформаційних системах ІАЛС, ІСПС та інш.

2.6. Перевіряти інформацію, відображену в нотісах, таймшитах, 
стейтментах (БОР).

2.7. Обліковувати та узагальнювати інформацію про заходження суден в 
порт та їх обробку.

2.8. Готувати інформаційно-статистичні відомості за запитами організацій, 
підприємств та установ.

2.9. Брати участь у процесі моніторингу екологічного стану акваторії 
порту.

2.10. Аналізувати стоянковий час суден, інтенсивність їх обробки.
2.11. Контролювати надання інформаційних послуг судновласникам 

(агентам).
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2.12. Перевіряти ведення належним чином з відображенням всіх робіт, що 
проводяться протягом виробничої зміни:

- змінно-добового плану;
- плану швартовних робіт;
- плану підходу суден;
- журналу здачі та прийому змін диспетчерів (змінних);
- журналу обліку заявок;
- журналу телефонограм;
- журналу контролю зняття забруднюючих речовин;
- журналу отримання сигналів, інформації, розпоряджень;
- журналу передачі змін операторів диспетчерської;
- журналу прийому та передачі заявок на зняття забруднюючих речовин з 

судна;
- журналу реєстрації вихідних файлів, документів, які відправляються по 

електронній пошті;
- інших документів.
2.13. Контролювати проведення криголамних робіт під час підготовки 

акваторії порту до проведення швартовних операцій у період льодової 
кампанії, облік фактичного часу роботи криголамних плавзасобів.

2.14. Систематизувати, забезпечувати облік та збереження копій 
первинних документів по кожному суднозаходу, а також по наданим головною 
диспетчерською послуг.

2.15. Готувати графіки змінності підсумованого обліку робочого часу 
головної диспетчерської.

2.16. Вживати невідкладні заходи для ліквідації наслідків стихійного лиха, 
забруднення навколишнього середовища, аварій та катастроф в порту, брати 
участь у координації аварійно-рятувальних робіт на території та акваторії 
порту, передавати інформацію при отриманні сигналів цивільної оборони, при 
надзвичайних ситуаціях.

2.17. При виявленні можливого виникнення небезпечної ситуації негайно 
зупиняти роботи і вживати заходи по ліквідації небезпеки.

2.18. При нещасному випадку вживати невідкладні заходи з надання 
долікарської допомоги постраждалому та викликати швидку допомогу. 
Негайно доповідати начальнику філії, головному диспетчеру, службі охорони 
праці про нещасний випадок. У нічний і вечірній час, а також у вихідні та 
святкові дні вживати заходи щодо організації розслідування нещасного 
випадку на виробництві.

2.19. Про надзвичайній ситуації у філії (аварії, пожежі, та ін.) негайно 
доповідати керівництву філії, вживати заходи по локалізації та ліквідації 
пожеж, інших надзвичайних ситуацій.

2.20. Брати участь у моніторингу роботи контролюючих органів під час їх 
роботи на суднах.

2.21. Виконувати інші доручення (розпорядження) головного диспетчера, 
які не суперечать даній посадовій інструкції.
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2.22. Підтримувати в робочому стані документацію системи управління 
якістю.

2.23. Брати участь у розробці нормативної документації системи 
управління якістю.

2.24. Забезпечувати функціонування системи управління якістю, діючої в 
філії, виконання вимог державного стандарту ДСТУ ІБО 9001, та належне 
функціонування СУБ.

2.25. Виконувати вимоги Системи управління охороною праці.
2.26. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку та 

здоров’я навколишніх людей в процесі виконання будь-яких робіт, або під час 
перебування на території та поза межами підприємства при виконанні 
виробничого завдання.

2.27. 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.

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

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

2.30. 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.

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

3. ПРАВА
3.1. Давати вказівки оператору, диспетчеру (змінному) в межах своєї 

компетенції, та контролювати їх виконання.
3.2. Запитувати і отримувати від служб і відділів філії, підприємств- 

контрагентів документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання 
посадових обов'язків.

3.3. Вирішувати питання, що входять в службові обов'язки.
3.4. Використовувати технічні засоби зв’язку, Інтернет, камери 

відеоспостереження для виконання своїх обов’язків.
3.5. Вимагати та отримувати від портових операторів необхідну 

інформацію про обсяги вантажопереробки, обробку суден та інших 
транспортних засобів.
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3.6. Регулювати кількість автомобільного вантажного транспорту, який 
заїжджає на територію порту, а також обмежувати його рух у разі потреби.

3.7. Вимагати призупинення виконання робіт у разі виникнення загрози 
для життя та здоров’я людей та пошкодження портової інфраструктури.

3.8. Вносити пропозиції щодо покращення умов праці.
3.9. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому 

порядку.
3.10. Надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної 

програми.
3.11. 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
Старший диспетчер несе відповідальність за:
4.1. Не виконання вимог даної посадової інструкції, наказів, розпоряджень 

та доручень керівництва ДП «АМПУ», філії.
4.2. Порушення трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового 

розпорядку, протипожежного режиму, вимог безпеки праці, Статуту про 
дисципліну працівників морського транспорту.

4.3. Використання майна, коштів та інших ресурсів філії у власних 
інтересах, незбереження матеріальних засобів і майна підприємства.

4.4. Невиконання розпоряджень та доручень головного диспетчера, які не 
суперечать даній посадовій Інструкції.

4.5. Подання недостовірної або несвоєчасної інформації керівництву філії.
4.6. Розголошення інформації, що становить службову і комерційну 

таємницю.
4.7. Недотримання при виконанні робіт вимог системи управління якістю.
4.8. Використання своїх службових повноважень або свого становища та 

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

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

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

4.11. 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.
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4.12. 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. Організаційну структуру філії, ДП «АМПУ», спеціалізацію підрозділів 

філії, виробничі зв’язки між ними.
5.2. Основи трудового законодавства України, Статут державного 

підприємства «Адміністрація морських портів України2, Положення про 
філію «Октябрьск» державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України», накази та інструкції Міністерства інфраструктури України та 
Адміністрації морських портів України, накази та розпорядження начальника 
філії, Звід звичаїв спеціалізованого морського порту Ольвія, Обов'язкові 
постанови по спеціалізованому морському порту Ольвія, Правила безпеки 
праці в морських портах, Правила морського перевезення небезпечних 
вантажів, План локалізації та ліквідації розливів забруднюючих речовин філії 
«Октябрьск» ДП «АМПУ», Положення про головну диспетчерську, свою 
посадову інструкцію, інші керівні документи.

5.3. Організацію планування, виробництва, диспетчеризації в порту, види 
виконуваних робіт і послуг, що надаються.

5.4. Основи технології виконання вантажних робіт.
5.5. Виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні 

особливості порту, техніко-експлуатаційні характеристики суден, 
перевантажувальної техніки порту.

5.6. Систему управління безпекою судноплавства в порту.
5.7. Основні положення Правил технічної експлуатації портових 

гідротехнічних споруд, норми навантажень, що допускаються на причали і 
прилеглі до них території.

5.8. Нормативні документи, які регламентують терміни і порядок обробки 
транспортних засобів у порту, правила прийому, переробки, відправки, 
складування і зберігання вантажів.

5.9. Основи взаємодії служб з обслуговування транспортного флоту і 
портів.

5.10. Основи економіки та менеджменту, організацію праці та управління.
5.11. Порядок дій та оповіщення особового складу порту при виникненні 

надзвичайних ситуацій та за сигналами оповіщення.
5.12. Технологічну схему пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів 

в міжнародному пункті пропуску через державний кордон України для 
морського вантажного сполучення спеціальний порт «Октябрьск».

5.13. Вимоги державного стандарту системи управління якістю ДСТУІБО 
9001.

5.14. Вимоги Системи управління охороною праці у філії «Октябрьск» ДП 
«АМПУ».
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6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
6.1. На посаду старшого диспетчера призначається особа, яка має повну 

або базову вищу освіту та стаж роботи за професією в галузі управління 
транспортним процесом: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не 
менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

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

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

7.2. З портовими операторами з усіх питань, пов'язаних з переробкою 
вантажів, вантажно-розвантажувальними роботами, швартовними 
операціями, а також з питань складання/виконання змінно-добового плану 
роботи порту.

7.3. З морськими агентствами з питань комплексного обслуговування 
суден.

7.4. З державною митною службою України та Державною прикордонною 
службою України з питань пропуску осіб, вантажів та транспортних засобів 
через державний кордон України в СМИ Ольвія.

7.5. З Держекоінспекцією з питань дотримання природоохоронного 
законодавства.

7.6. З поліцією охорони з питань здійснення перепускного і 
внутрішньооб’єктового режиму на території Спеціалізованого морського 
порту Ольвія.

7.7. З головним диспетчером та працівниками головної диспетчерської з 
питань функціональної діяльності підрозділу.

7.8. Зі службою капітана морського порту з питань заходження суден у 
порт і виходу з порту, перешвартування суден, використання рейду порту, 
отримання документів.

7.9. Зі службою охорони праці філії з питань безпеки праці.
7.10. З розрахунковим центром філії з питань складання первинних 

документів по наданим головною диспетчерською послугам.
7.11. Із сектором екологічної безпеки філії з питань моніторингу 

екологічного стану акваторії порту, та зняття із суден забруднюючих речовин.
7.12. Із відділом інформаційних технологій філії з питань експлуатації 

інформаційних систем ІАЛС, 1СПС та інш.
7.13. З дільницею обслуговування будівель, споруд та прилеглої території 

та з д ільницею  автотранспортного забезпечення філії з питань координації дій 
при ліквідації наслідків стихійного лиха в порту.

7.14. З відділом морської безпеки філії з питань функціонування 
перепускного і внутрішньооб’єктового режиму на території спеціалізованого 
морського порту Ольвія у вихідні та святкові дні.
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7.15. Із сектором безпеки мореплавства з питань забезпечення 
функціонування СУБМ в порту.

7.16. З іншими підрозділами з виробничих питань.
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МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"

ФІЛІЯ "ОКТЯБРЬСК"
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УК
РАЇНИ" (АДМІНІСТРАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ "ОК-

ТЯБРЬСК")

НАКАЗ

/Р . / <Р. РҐЛ  Миколаїв № / З ________

Про внесення змін до 
положення головної 
диспетчерської та 
посадових інструкцій

У зв’язку зі зміною штатного розкладу головної диспетчерської та у 
зв’язку з виникненням необхідності розмежування шляхом чіткого визначен
ня функціональних обов’язків, які повинні виконувати відповідні працівники 
головної диспетчерської, з метою забезпечення належних умов для ефектив
ної праці та якісного виконання посадових обов’язків

НАКАЗУЮ:

1. Головному диспетчеру ЛЕВЧЕНКУ Віталію Олександровичу:
1.1. Внести зміни до тексту Положення головної диспетчерської, а саме 

викласти пункт 1.3 у наступній редакції:
«1.3. У разі відсутності головного диспетчера його обов’язки виконує 

старший диспетчер.».

1.2. Внести зміни до тексту Посадової інструкції головного диспетчера, 
а саме:

1.2.1. Викласти у наступній редакції пункт 1.5.:
«1.5. Головному диспетчеру підпорядковуються: старший диспетчер, 

диспетчери (змінні), оператори диспетчерської.».
1.2.2. Викласти у наступній редакції пункт 1.7.:
«1.7. У разі відсутності головного диспетчера його обов’язки виконує 

старший диспетчер.».
1.2.3. Викласти у наступній редакції пункт 2.15.:
«Контролювати підготовку та перевіряти правильність складання пер



винних документів для розрахункового центра по наданим головною диспет
черською послугам.».

1.3. Внести зміни до тексту Посадової інструкції оператора диспетчер
ської, а саме викласти пункт 1.4 у наступній редакції:

«1.4. Оператор диспетчерської підпорядковується безпосередньо голо
вному диспетчеру, а в оперативному відношенні — старшому диспетчеру, ди
спетчеру (змінному).».

1.4. Внести зміни до тексту Посадової інструкції диспетчера (змінного), 
а саме викласти пункт 1.3 у наступній редакції:

«1.3. Диспетчер (змінний) підпорядковується безпосередньо головному 
диспетчеру, в оперативному відношенні -  старшому диспетчеру.».

1.5. Внести зміни до тексту Посадової інструкції старшого диспетчера, 
а саме:

1.5.1. Викласти у наступній редакції пункт 1.4.:
«1.4. Старший диспетчер підпорядковується безпосередньо головному 

диспетчеру.».
1.5.2. Викласти у наступній редакції пункт 2.1
«2.1. Аналізувати виконання змінно-добового плану роботи порту, пла

ну швартовних робіт, плану підходу суден, та подавати результати аналізу 
головному диспетчеру.».

1.5.3. Доповнити новим пунктом 2.32. такого змісту:
«2.32. Знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охоро

ни праці.».
1.5.4. Доповнити новим пунктом 2.33. такого змісту:
«2.33. Брати участь у розробці і реалізації заходів щодо вдосконалення 

оперативного планування, диспетчеризації, обліку, контролю та оперативно
го управляння виробничим процесом у порту.».

1.5.5. Доповнити новим пунктом 2.34. такого змісту:
«2.34. Підтримувати в робочому стані документацію системи управлін

ня якістю та системи управління безпекою мореплавства.».
1.5.6. Доповнити новим пунктом 3.12. такого змісту:
«3.12. Готувати оперативне листування з питань, що входять до компе

тенції головної диспетчерської.».
1.5.7. Доповнити новим пунктом 5.15. такого змісту:
«5.15. Порядок укладання і виконання договорів.».
1.5.7. Доповнити новим пунктом 5.16. такого змісту:
«5.16. Інструкцію з діловодства.».

2. Ознайомити працівників головної диспетчерської із внесеними змі
нами.




