
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від __________ 2022 р. № ___

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. 
№ 460 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1755):

1) у підпункті 13:
абзаци п’ятдесят перший та п’ятдесят другий викласти в такій редакції:
«видачі і носіння нагрудних знаків “Капітан” і “Старший механік”;
дипломування осіб рядового складу екіпажів морських суден;»;
абзаци п’ятдесят шостий і шістдесят восьмий виключити;
2) абзаци дванадцятий і двадцять четвертий підпункту 31 виключити;
3) у підпункті 41:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«типові вимоги до обладнання, оснащення та програм підготовки закладів 

з підготовки моряків;»
в абзаці шостому слово «морських» виключити.

2. Пункт 11 Порядку атестації здобувачів ступеня фахової передвищої 
освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому 
(магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року 
№ 497  (Офіційний вісник України, 2021 р., № 42, ст. 2549) доповнити словами: 
«або за акредитованими у встановленому законодавством порядку освітніми та 
освітньо-професійними програмами».

3. У позиції 271 Переліку спеціальностей, за якими атестація здобувачів 
ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях здійснюється у формі 
єдиного державного кваліфікаційного іспиту, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 497 (Офіційний вісник 
України, 2021 р., № 42, ст. 2549) слова «річковий та морський транспорт» 
замінити словами «морський та внутрішній водний транспорт».

4. У Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення 
іспиту у формі комп’ютерного тестування для підтвердження кваліфікації 
моряків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 
2021 р. № 734 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 58, ст. 3592):
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пункти 1, 2 і 3 викласти у такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту 

щодо проведення іспиту у формі комп’ютерного тестування (далі – 
комп’ютерний іспит) для підтвердження кваліфікації моряків (далі – 
експериментальний проект) з метою встановлення відповідності знань та 
професійних навичок моряків стандартам компетентності, 
визначеним Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків 
та несення вахти 1978 року (далі – STCW 78) і Кодексом з підготовки і 
дипломування моряків та несення вахти, схваленим Резолюцією 2 Конференції 
Сторін STCW 78 від 07 липня 1995 року (далі – STCW Code).

Результати комп’ютерного іспиту використовуються для присвоєння 
кваліфікації морякам та підтвердження збереження їх професійної придатності.

2. Учасниками експериментального проекту є:
моряки та випускники закладів фахової передвищої та вищої освіти, що 

здійснюють підготовку за відповідною спеціальністю (спеціалізацією), які 
бажають підтвердити кваліфікацію з метою присвоєння звання особи 
командного складу морського судна або збереження їх професійної придатності 
(далі – моряки);

заклади фахової передвищої та вищої освіти, що здійснюють підготовку 
моряків за акредитованими у встановленому законодавством порядку освітніми 
програмами, що відповідають вимогам Міжнародної конвенції (далі - заклади 
морської освіти);

Адміністрація судноплавства;
державне підприємство «Сервісний центр морського та річкового 

транспорту».
3. Порядок створення, повноваження і функції Державної кваліфікаційної 

комісії встановлені Положенням про звання осіб командного складу морських 
суден та порядок їх присвоєння, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від _______ 2022 року № ___.»;

пункт 6 після слів (CES) 6.0 доповнити словами та знаками «(або її пізніша 
версія)»;

у пункті 9 слова «Міжнародною конвенцією» замінити словами «STCW 78 
та STCW Code»;

у пунктах 9 і 10 слова «представник Державної кваліфікаційної комісії» в 
замінити словами «член Державної кваліфікаційної комісії»;

у пункті 11:
в абзаці першому слова «працівник Морської адміністрації» замінити 

словами «член Державної кваліфікаційної комісії»;
в абзаці третьому слова «здобувача кваліфікації» замінити словом 

«моряка»;
абзац сьомий викласти в редакції: «кваліфікація, яка присвоюється або 

підтверджується;»;
абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:
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«Сертифікат про успішне складення комп’ютерного іспиту (сертифікат, у 
якому зазначений результат іспиту «склав») є підставою для отримання 
кваліфікаційних документів моряка відповідно до Положення про звання осіб 
командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від _______ 2022 року № ___ та актів 
Мінінфраструктури щодо кваліфікаційних документів рядового складу. Строк дії 
сертифіката про успішне складення комп’ютерного іспиту становить п’ять 
років.»;

пункт 12 видалити;
пункт 16 викласти у такій редакції:
«16. Іспит проводиться не пізніше ніж через 5 робочих днів від дати подачі 

моряком заяви про бажання здати іспит. Форма заяви, порядок її подання і 
перелік документів, які додаються до заяви, встановлюються Положенням про 
звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від _______ 2022 року 
№ ___.

Дати проведення іспиту для випускників при проведенні єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту узгоджуються із закладом освіти.»;

пункти 17 виключити;
пункт 18 викласти у такій редакції:
«18. У разі виявлення ознак підробки документів, поданих моряком, 

уповноважений член Державної кваліфікаційної комісії повинен повідомити про 
це моряка з проханням надати пояснення та (за наявністю) додаткові 
документальні докази, які можуть підтвердити чинність наданих документів. 
Державна кваліфікаційна комісія має вжити інших заходів для перевірки 
чинності отриманих документів (зокрема здійснити запити до юридичних осіб, 
які можуть надати відомості про зазначені документи).

У разі відсутності доказів автентичності отриманих документів, 
Адміністрація судноплавства має повідомити про це правоохоронним органам в 
установленому законами порядку.»;

пункти 20, 21, 23 і 24 видалити;
у тексті Порядку слова «Морська адміністрація» та «іспит» в усіх відмінках 

замінити відповідно словами «Адміністрація судноплавства» та «комп’ютерний 
іспит» у відповідному відмінку.

5. Абзац двадцять восьмий підпункту 12 пункту 4 Положення про 
Державну службу морського та внутрішнього водного транспорту та 
судноплавства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 06 березня 2022 року № 212 (Урядовий кур’єр від 07 березня 2022 року 
№ 50), викласти у такій редакції:

«веде Державний реєстр документів моряків, в установленому порядку 
забезпечує доступ до нього для внесення перевірки даних про кваліфікаційні 
документи моряків; веде Реєстр гідротехнічних споруд;».


