
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Положення про звання осіб командного складу
морських суден та порядок їх присвоєння»

1. Мета

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх
присвоєння» (далі – проєкт акта) розроблено з метою реалізації прийнятого
Верховною Радою України 29 червня 2021 року Закон України «Про внесення
змін до статті 51 Кодексу торгівельного мореплавства України щодо вимог до
кваліфікації членів екіпажу» та на виконання доручення Прем’єр-міністра
України Шмигаля Д. А. від 27.07.2021 № 35659/1/1-21.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Верховною Радою України 29 червня 2021 року прийнято Закон України
№ 1578-IX «Про внесення змін до статті 51 Кодексу торгівельного мореплавства
України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу» (далі – Закон України
№ 1578-IX), який, серед іншого, передбачає затвердження Кабінетом Міністрів
України Положення про звання осіб командного складу морських суден та
порядок їх присвоєння.

Згідно з пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону Кабінет
Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону має
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію
цього Закону.

Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство інфраструктури
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня
2015 року № 460, Мінінфраструктури є головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику, зокрема, у сфері морського та річкового транспорту.

З метою реалізації норм Закону України № 1578-IX, Міністерством
інфраструктури України розроблено проєкт акта.

3. Основні положення проекту акта

Проєктом акта передбачається затвердити загальні вимоги до присвоєння
звань особам командного складу морських суден, процедуру присвоєння звань
особам командного складу морських суден, загальні вимоги до обчислення
стажу роботи на морських суднах при присвоєнні звань особам командного
складу морських суден, визначення посад, які мають право займати особи
командного складу у разі присвоєння певного звання, а також виключення
певних норм Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення
іспиту у формі комп’ютерного тестування для підтвердження кваліфікаціїДокумент СЕД МІУ IT-Enterprise
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моряків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня
2021 р.
№ 734.

4. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, що діють у відповідній сфері суспільних
відносин, є:

Конституція України;
Кодекс торговельного мореплавства України;
Міжнародна Конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення

вахти 1978 року, з поправками;
постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року № 734 «Про

реалізацію експериментального проекту щодо проведення іспиту у формі
комп’ютерного тестування для підтвердження кваліфікації моряків»;

наказ Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811
«Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової
команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання
посади на судні та ідентифікують їх власників», зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1902/24434;

наказ Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 812
«Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам
командного складу суден та суднової команди морських суден», зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2013 року за № 1950/24482;

наказ Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 813
«Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб
командного складу суден та суднової команди морських суден», зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1901/24433;

наказ Міністерства транспорту України від 08 січня 2003 року № 3 «Про
затвердження Положення про ведення єдиного Державного реєстру документів
моряків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2003 року
за № 86/7407;

наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 травня 2007 року
№ 377 «Про затвердження Порядку роботи Державних кваліфікаційних
комісій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 травня 2007 року за
№ 529/13796;

наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 03 серпня 2005 року
№ 411 «Про затвердження Порядку видачі пільгових дозволів», зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2005 року за № 906/11186.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевого
бюджетів.
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6. Позиція заінтересованих сторін

З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних
осіб, їх об’єднань, проект акта розміщено на офіційному вебсайті Міністерства
інфраструктури України для громадського обговорення у формі електронних
консультацій.

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю,
функціонування і застосування української мови як державної , сфери наукової
та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності

Проєкт акта не містить положень, що стосуються зобов’язань України у
сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про
захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;
створюють підстави для дискримінації.

Проєкт акта потребує визначення необхідності проведення
антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання
корупції.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та
громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

8. Прогноз результатів

Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення
захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави,
розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних
громад, ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я,
покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп,
екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів,
рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення
утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ

___ _______________ 2021 р.


