
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури

України

№

ДЕРЖАВНА СЛУЖБАМОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

(Морська адміністрація)

вул. Преображенська 25, м. Київ, 03110, Україна
тел. (+38 044) 294 60 16, 294 60 04

e-mail: office@marad.gov.ua; web: https://marad.gov.ua/ua; код за ЄДРПОУ 41886120

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
щодо усунення порушень, виявлених під час

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)
щодо додержання суб’єктом господарювання вимог

законодавства у сфері безпеки на морському та річковому транспорті

від ___________________ №

Видано: __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, прізвище та власне ім’я керівника
або уповноваженої особи суб’єкта господарювання, його посада

або прізвище та власне ім’я фізичної особи - підприємця, діяльність якого перевірялася)

Посадовими особами Морської адміністрації

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(посади, прізвища та власне імена посадових осіб та/або уповноважених працівників Морської адміністрації)

за участю ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(посади, прізвища та власне імена осіб, що брали участь у перевірці)

на підставі наказу Державної служби морського та річкового транспорту України
від №
та посвідчення (направлення) на здійснення перевірки від № у
період з по проведено ____________________________

(дата початку) (дата закінчення) (планова/позапланова)
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перевірку ____________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання або прізвище та власне ім’я

фізичної особи - підприємця, її місцезнаходження (місце проживання),
щодо діяльності якого(ї) здійснювався захід)

щодо _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(вказується предмет перевірки: додержання та виконання вимог законодавства у сфері безпеки
на морському та річковому транспорті, виконання вимог приписів, факти порушень вимог законодавства;

у разі позапланового заходу вказуються лише питання, які стали підставою для його проведення)

Згідно з актом, складеним за результатами проведення планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери
безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості) від
№ комісією виявлено порушення вимог законодавства у сфері безпеки на
морському та річковому транспорті. Указую на допущені порушення та зобов’язую керівництво:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(вимога щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері безпеки
на морському та річковому транспорті, яка має містити короткий зміст виявлених порушень (недоліків),
номер пункту й назву нормативно-правового акта, нормативного документа, вимоги якого порушено)

Розпорядження є обов’язковим до виконання у термін до

Про виконання цього розпорядження надати письмове повідомлення ______________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), якому має бути надіслано повідомлення,

його місцезнаходження, посада керівника, термін)

Керівник органу державного
нагляду (контролю) або його
заступник

 
 

___________
(підпис)

 
 

_________________
(ініціали, прізвище та власне ім’я)

М. П.    

«___» ____________ 20__ року

З цим розпорядженням про усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки,
ознайомився і один примірник для виконання отримав. З термінами усунення порушень згоден.

Керівник або уповноважена особа
суб'єкта господарювання,
або прізвище та власне ім’я
фізичної особи - підприємця

 
 
 

___________________
(підпис)

 
 
 

_________________
(ініціали, прізвище та власне ім’я)
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Розпорядження від № надіслано ______________

_____________________________________________________________________________________
(найменування (прізвище та власне ім’я) суб’єкта господарювання)

рекомендованим листом від _____________________ 20_______ року № ______________________,

квитанція від ___________________ 20_______ року № ______________________.

Поштове повідомлення про вручення суб’єкту господарювання розпорядження отримано
__________________ 20_______ року.

(дата)

Примітка. Запис здійснюється на примірнику Морської адміністрації в разі відмови керівником
суб’єкта господарювання або іншою уповноваженою особою особисто отримати
розпорядження.

Начальник Управління
морського та річкового транспорту Ярослав ІЛЯСЕВИЧ


