
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкта постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про звання осіб 
командного складу морських суден та порядок їх присвоєння та деякі питання щодо підготовки та дипломування 

моряків»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 

червня 2015 р. № 460
4. Мінінфраструктури відповідно до покладених на нього 
завдань:
…
13) затверджує порядок:
…
видачі і носіння нагрудних знаків “Капітан далекого плавання” 
і “Судновий першого розряду”;
видачі кваліфікаційних документів особам командного складу 
суден та суднової команди морських суден;
видачі, зберігання бланків типових форм реєстраційних 
документів та знищення зіпсованих;
видачі, перевірки і визнання свідоцтва, що підтверджує 
наявність забезпечення відповідальності оператора ядерного 
судна щодо заподіяної ядерної шкоди;
здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у 
справах про адміністративні правопорушення на морському та 
річковому транспорті;

4. Мінінфраструктури відповідно до покладених на нього 
завдань:
…
13) затверджує порядок:
…
видачі і носіння нагрудних знаків “Капітан” і “Старший 
механік”;
дипломування осіб рядового складу екіпажів морських 
суден;

видачі, зберігання бланків типових форм реєстраційних 
документів та знищення зіпсованих;
видачі, перевірки і визнання свідоцтва, що підтверджує 
наявність забезпечення відповідальності оператора ядерного 
судна щодо заподіяної ядерної шкоди;
здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у 
справах про адміністративні правопорушення на морському та 
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного 
складу суден та суднової команди морських суден;
…
припинення дії підтверджень дипломів та позачергової 
перевірки компетентності осіб командного складу морських 
суден;
…
31) затверджує положення:
…
про ведення єдиного державного реєстру документів моряків;
…
про звання осіб командного складу морських суден та порядок 
їх присвоєння;
…
41) затверджує вимоги:
…
до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для 
підготовки та перевірки знань осіб командного складу та 
суднової команди;
до навчально-тренажерних закладів, що здійснюють 
підготовку членів екіпажів морських, річкових та маломірних 
(малих) суден;

річковому транспорті;
Відсутній
…

Відсутній

Відсутній

Відсутній
…

41) затверджує вимоги:
…
типові вимоги до обладнання, оснащення та програм 
підготовки закладів з підготовки моряків;

до навчально-тренажерних закладів, що здійснюють 
підготовку членів екіпажів річкових та маломірних (малих) 
суден;
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
Порядок атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому 

(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 497

11. Програми кваліфікаційного іспиту розробляються за 
спеціальністю/групою спеціальностей та відповідним рівнем 
освіти на основі стандартів фахової передвищої, вищої освіти 
відповідного рівня та спеціальності.

11. Програми кваліфікаційного іспиту розробляються за 
спеціальністю/групою спеціальностей та відповідним рівнем 
освіти на основі стандартів фахової передвищої, вищої освіти 
відповідного рівня та спеціальності або за акредитованими у 
встановленому законодавством порядку освітніми та 
освітньо-професійними програмами.

Перелік 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, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 497
271 Річковий та морський транспорт
 

271 Морський та внутрішній водний транспорт

Порядок реалізації експериментального проекту щодо проведення іспиту у формі комп’ютерного тестування для 
підтвердження кваліфікації моряків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року 

№ 734
1. Цей Порядок визначає механізм реалізації 
експериментального проекту щодо проведення іспиту у формі 
комп’ютерного тестування (далі - іспит) для підтвердження 
кваліфікації моряків (далі - експериментальний проект) з 
метою встановлення відповідності знань, умінь, навичок, 
кваліфікації моряків стандартам компетентності, 
визначеним Міжнародною конвенцією про підготовку і 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
дипломування моряків та несення вахти 1978 року, 
з поправками (далі - Міжнародна конвенція).
Результати іспиту використовуються для присвоєння або 
підтвердження кваліфікації.

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:
випускники закладів фахової передвищої та вищої освіти, 

що здійснюють підготовку за відповідною спеціальністю 
(спеціалізацією), які бажають підтвердити кваліфікацію з 
метою присвоєння звання або зайняття посади на морських 
суднах (далі - випускники);

моряки та особи, які бажають підтвердити свою 
кваліфікацію з метою присвоєння або підтвердження звання 
чи зайняття посади на морських суднах (далі - моряки);

заклади фахової передвищої та вищої освіти, що 
здійснюють підготовку за відповідною спеціальністю 
(спеціалізацією) (далі - заклади освіти);

Морська адміністрація;
державне підприємство “Сервісний центр морського та 

річкового транспорту”;
Державна кваліфікаційна комісія;

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”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_052
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
Служби капітанів морських портів.

3. На час реалізації експериментального проекту положення 
пунктів 4.5, 4.7-4.9, 4.12, 4.13 Порядку роботи Державних 
кваліфікаційних комісій, затвердженого наказом 
Мінтрансзв’язку від 7 травня 2007 р. № 377, не 
застосовуються.

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 _______ 2020 року № ___.

4. Взаємодію учасників експериментального проекту 
забезпечує Морська адміністрація.

4. Взаємодію учасників експериментального проекту 
забезпечує Адміністрація судноплавства.

5. Іспит випускників закладів освіти запроваджується з 1 
вересня 2022 року.

5. Комп’ютерний іспит випускників закладів освіти 
запроваджується з 1 вересня 2022 року.

6. В рамках експериментального проекту використовується 
система комп’ютерного тестування Crew Evaluation System 
(CES) 6.0 компанії “Seagull Maritime AS” (далі - система 
комп’ютерного тестування).

6. В рамках експериментального проекту використовується 
система комп’ютерного тестування Crew Evaluation System 
(CES) 6.0 (або її пізніша версія) компанії “Seagull Maritime 
AS” (далі - система комп’ютерного тестування).

7. Запровадження системи комп’ютерного тестування 
забезпечується Морською адміністрацією.

7. Запровадження системи комп’ютерного тестування 
забезпечується Адміністрацією судноплавства.

9. Перелік тестових завдань, що містяться у системі 
комп’ютерного тестування, повинен відповідати мінімальним 

9. Перелік тестових завдань, що містяться у системі 
комп’ютерного тестування, повинен відповідати мінімальним 
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
стандартам компетентності, що визначені Міжнародною 
конвенцією щодо кожного із стандартів компетентності.
Перед початком проведення іспиту представник Державної 
кваліфікаційної комісії здійснює ідентифікацію 
випускника/моряка за документом, що посвідчує особу. У разі 
невизначення особи така особа до іспиту не допускається.

Під час проведення іспиту запитання тестового завдання для 
кожного випускника/моряка обираються автоматично за 
допомогою програмного забезпечення з переліку запитань, 
визначених для відповідної посади на морському судні, 
шляхом випадкового вибору.

У разі неможливості продовження іспиту з технічних причин 
представник Державної кваліфікаційної комісії оголошує 
перерву до їх усунення. У разі неможливості усунення 
технічних несправностей автоматизованого робочого місця 
результат іспиту анулюється. Випускнику/моряку 
пропонується складення іспиту на іншому автоматизованому 
робочому місці або в інший час чи день.

стандартам компетентності, що визначені STCW 78 та STCW 
Code щодо кожного із стандартів компетентності.

Перед початком проведення комп’ютерного іспиту член 
Державної кваліфікаційної комісії здійснює ідентифікацію 
моряка за документом, що посвідчує особу. У разі 
невизначення особи така особа до комп’ютерного іспиту не 
допускається.

Під час проведення комп’ютерного іспиту запитання 
тестового завдання для кожного моряка обираються 
автоматично за допомогою програмного забезпечення з 
переліку запитань, визначених для відповідної спеціальності 
та рівня відповідальності моряка, шляхом випадкового 
вибору.

У разі неможливості продовження комп’ютерного іспиту 
з технічних причин член Державної кваліфікаційної комісії 
оголошує перерву до їх усунення. У разі неможливості 
усунення технічних несправностей автоматизованого 
робочого місця результат комп’ютерного іспиту анулюється. 
Моряку пропонується складення комп’ютерного іспиту на 
іншому автоматизованому робочому місці або в інший час чи 
день.

10. Іспит вважається успішно складеним, якщо 
випускник/моряк надав правильні відповіді на 70 відсотків 
запитань тестового завдання і більше.

10. Комп’ютерний іспит вважається успішно складеним, 
якщо моряк надав правильні відповіді на 70 відсотків запитань 
тестового завдання і більше.
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
Іспит вважається не складеним, якщо випускник/моряк під час 
його складання використовував будь-які джерела інформації 
на паперових чи електронних носіях (підручник, навчальний 
посібник, електронну книгу тощо), засоби зв’язку, а також 
окремі елементи, які можуть бути складовими частинами 
відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або 
рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім 
виробів медичного призначення), а також підказки інших осіб. 
У такому разі представник Державної кваліфікаційної комісії 
припиняє проведення іспиту, про що інформує 
випускника/моряка.

Комп’ютерний іспит вважається не складеним, якщо 
моряк під час його складання використовував будь-які 
джерела інформації на паперових чи електронних носіях 
(підручник, навчальний посібник, електронну книгу тощо), 
засоби зв’язку, а також окремі елементи, які можуть бути 
складовими частинами відповідних технічних засобів чи 
пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, 
предмети, прилади (крім виробів медичного призначення), а 
також підказки інших осіб. У такому разі член Державної 
кваліфікаційної комісії припиняє проведення 
комп’ютерного іспиту, про що інформує моряка.

11. Після завершення іспиту Державна кваліфікаційна комісія 
невідкладно ознайомлює студента/моряка з його 
результатами, за якими автоматично за допомогою системи 
комп’ютерного тестування оформлюється сертифікат про 
результати іспиту (далі - сертифікат), який підписується 
головою Державної кваліфікаційної комісії за допомогою 
кваліфікованого електронного підпису, після чого працівник 
Морської адміністрації роздруковує підписаний сертифікат та 
видає його випускнику/моряку в паперовому вигляді.

У сертифікаті зазначаються такі відомості:
прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) здобувача 
кваліфікації;

11. Після завершення комп’ютерного іспиту Державна 
кваліфікаційна комісія невідкладно ознайомлює моряка з його 
результатами, за якими автоматично за допомогою системи 
комп’ютерного тестування оформлюється сертифікат про 
результати комп’ютерного іспиту (далі - сертифікат), який 
підписується головою Державної кваліфікаційної комісії за 
допомогою кваліфікованого електронного підпису, після чого 
член Державної кваліфікаційної комісії роздруковує 
підписаний сертифікат та видає його моряку в паперовому 
вигляді.

У сертифікаті зазначаються такі відомості:
прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) 

моряка;
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
дата народження;
паспортні дані;
інформація про виконання функцій на зазначених рівнях;
кваліфікація;
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) члена 
Державної кваліфікаційної комісії, який приймав іспит;
час складення іспиту;
дата складення іспиту;
відсоток правильних відповідей на запитання тестового 
завдання;
кількість поставлених запитань тестового завдання;
результат іспиту “склав” або “не склав”.

Сертифікат після завершення іспиту автоматично 
завантажується в електронній формі до програмного 
забезпечення засобу інформаційно-телекомунікаційної 
системи.
Сертифікат дає можливість отримати кваліфікаційний 
документ моряка та підтвердження до нього. Строк дії 
сертифіката становить один рік.

дата народження;
паспортні дані;
інформація про виконання функцій на зазначених рівнях;

кваліфікація, яка присвоюється або підтверджується;
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) члена 

Державної кваліфікаційної комісії, який приймав 
комп’ютерний іспит;

час складення комп’ютерного іспиту;
дата складення комп’ютерного іспиту;
відсоток правильних відповідей на запитання тестового 

завдання;
кількість поставлених запитань тестового завдання;
результат комп’ютерного іспиту “склав” або “не склав”.
Сертифікат після завершення комп’ютерного іспиту 

автоматично завантажується в електронній формі до 
програмного забезпечення засобу інформаційно-
телекомунікаційної системи.

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 



9

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
України від _______ 202 року № ___ та актів 
Мінінфраструктури щодо кваліфікаційних документів 
рядового складу. Строк дії сертифіката про успішне 
складення комп’ютерного іспиту становить п’ять років.

12. Перелік тестових запитань, варіанти відповідей 
розміщуються на офіційному веб-сайті Морської 
адміністрації.

Відсутній

13. Організацію і проведення іспиту забезпечує Морська 
адміністрація.

13. Організацію і проведення комп’ютерного іспиту 
забезпечує Адміністрація судноплавства.

14. Організація і проведення іспиту базуються на таких 
принципах:
…

14. Організація і проведення комп’ютерного іспиту 
базуються на таких принципах:
…

15. …
Налаштування автоматизованих робочих місць 
випускників/моряків повинне забезпечувати відсутність 
можливості зовнішнього втручання у проведення іспиту 
випускниками/моряками та відсутність доступу до 
інформаційних ресурсів Інтернету.

15. …
Налаштування автоматизованих робочих місць моряків 
повинне забезпечувати відсутність можливості зовнішнього 
втручання у проведення комп’ютерного іспиту моряками та 
відсутність доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.

16. Іспит проводиться не пізніше ніж через 10 робочих днів від 
дати повідомлення Морською адміністрацією моряку про 

16. Комп’ютерний іспит проводиться не пізніше ніж через 
5 робочих днів від дати подачі моряком заяви про бажання 
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
рішення Державної кваліфікаційної комісії щодо його 
проведення.
Дати проведення іспиту для випускників узгоджуються із 
закладами освіти.

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 комп’ютерного іспиту для 
випускників при проведенні єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту погоджуються із закладом 
освіти.»

17. Морська адміністрація забезпечує проведення іспиту 
випускників за поданням закладу освіти перед атестацією на 
спільному засіданні екзаменаційної комісії закладу освіти та 
Державної кваліфікаційної комісії.
Випускнику, який успішно склав іспит, отримав документ про 
освіту та виконав відповідно до кваліфікації, яка 
підтверджується, вимоги Положення про звання осіб 
командного складу морських суден та порядку їх присвоєння, 
затвердженого наказом Мінінфраструктури від 7 серпня 2013 
р. № 567, або Порядку підтвердження кваліфікації та 
дипломування осіб командного складу суден та суднової 
команди морських суден, затвердженого наказом 
Мінінфраструктури від 18 жовтня 2013 р. № 813, видається 
протокол засідання Державної кваліфікаційної комісії.
Рішення Державної кваліфікаційної комісії щодо 
випускника/моряка за результатами складеного іспиту 

Виключено
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
оформлюється протоколом засідання установленого зразка на 
основі сертифіката.
18. У разі виявлення ознак підробки документів, поданих 
випускником/моряком, Морська адміністрація повинна 
повідомити про це правоохоронним органом з поданням таких 
документів для проведення відповідної перевірки.

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.

19. Під час проведення іспиту використовуються технічні 
засоби контролю, зокрема аудіо- та відеофіксація, з 
можливістю доступу в режимі реального часу з метою 
здійснення спостереження посадовими особами Морської 
адміністрації за його проведенням.
Застосування технічних засобів контролю (зокрема фото-, 
аудіо- та відеотехніки) здійснюється з моменту початку 
кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення.

19. Під час проведення комп’ютерного іспиту 
використовуються технічні засоби контролю, зокрема аудіо- та 
відеофіксація, з можливістю доступу в режимі реального часу 
з метою здійснення спостереження посадовими особами 
Адміністрації судноплавства за його проведенням.

Застосування технічних засобів контролю (зокрема 
фото-, аудіо- та відеотехніки) здійснюється з моменту 
початку кожного комп’ютерного іспиту та ведеться 
безперервно до його завершення.
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
Особи, які не погоджуються з використанням технічних 
засобів контролю під час проведення іспиту, не допускаються 
до нього.
У разі оскарження процесу проведення іспиту копії аудіо-, 
відеозапису зазначеного процесу надаються за 
вмотивованими запитами органів державної влади, зокрема 
правоохоронних органів та їх посадових осіб, у порядку, 
передбаченому законодавством.
У разі виявлення за результатами перевірки порушень вимог 
проведення іспиту, передбачених цим Порядком, Морська 
адміністрація проводить службове розслідування щодо 
виявлених порушень та вживає заходів згідно із 
законодавством.
Матеріали аудіо- та відеозапису, інформація про результати 
іспиту зберігаються в Морській адміністрації протягом шести 
місяців з дати складення іспиту.

Знищення аудіо-, відеозаписів процесу проведення іспиту 
здійснюється автоматично після закінчення строку їх 
зберігання.
У разі подання скарги на результати іспиту видалення запису 
блокується на строк розгляду скарги плюс три місяці.

Аудіо-, відеозаписи процесу проведення іспиту, детальні 
відомості про його результати (запитання тестового завдання, 
варіанти відповідей на них, надані відповіді, позначки про 

Особи, які не погоджуються з використанням технічних 
засобів контролю під час проведення комп’ютерного іспиту, 
не допускаються до нього.

У разі оскарження процесу проведення комп’ютерного 
іспиту копії аудіо-, відеозапису зазначеного процесу 
надаються за вмотивованими запитами органів державної 
влади, зокрема правоохоронних органів та їх посадових осіб, 
у порядку, передбаченому законодавством.

У разі виявлення за результатами перевірки порушень 
вимог проведення комп’ютерного іспиту, передбачених цим 
Порядком, Адміністрація судноплавства проводить 
службове розслідування щодо виявлених порушень та вживає 
заходів згідно із законодавством.

Матеріали аудіо- та відеозапису, інформація про 
результати комп’ютерного іспиту зберігаються в 
Адміністрації судноплавства протягом шести місяців з дати 
складення іспиту.

Знищення аудіо-, відеозаписів процесу проведення 
комп’ютерного іспиту здійснюється автоматично після 
закінчення строку їх зберігання.

У разі подання скарги на результати комп’ютерного 
іспиту видалення запису блокується на строк розгляду скарги 
плюс три місяці.

Аудіо-, відеозаписи процесу проведення комп’ютерного 
іспиту, детальні відомості про його результати (запитання 
тестового завдання, варіанти відповідей на них, надані 
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
правильні відповіді на кожне з питань, на яке 
випускником/моряком було надано неправильну відповідь, 
загальна кількість питань, кількість та відсоток правильних 
відповідей на запитання тестового завдання) безоплатно 
надаються на письмовий запит (зокрема в електронній формі 
за допомогою програмного забезпечення засобів 
інформаційно-телекомунікаційної системи або електронною 
поштою) випускника/моряка до Морської адміністрації у разі 
оскарження результатів іспиту не пізніше наступного 
робочого дня з дня надходження запиту.

відповіді, позначки про правильні відповіді на кожне з питань, 
на яке моряком було надано неправильну відповідь, загальна 
кількість питань, кількість та відсоток правильних відповідей 
на запитання тестового завдання) безоплатно надаються на 
письмовий запит (зокрема в електронній формі за допомогою 
програмного забезпечення засобів інформаційно-
телекомунікаційної системи або електронною поштою) 
моряка до Адміністрації судноплавства у разі оскарження 
результатів комп’ютерного іспиту не пізніше наступного 
робочого дня з дня надходження запиту.

20. Морська адміністрація повідомляє випускнику/моряку про 
прийняте Державною кваліфікаційною комісією рішення за 
результатами іспиту не пізніше одного робочого дня з дати 
прийняття такого рішення шляхом надсилання йому 
протоколу засідання Державної кваліфікаційної комісії за 
допомогою програмного забезпечення засобів інформаційно-
телекомунікаційної системи, скріпленого кваліфікованими 
електронними підписами голови, членів та секретаря 
Державної кваліфікаційної комісії, не пізніше наступного 
робочого дня після завершення іспиту.
Морська адміністрація надсилає протокол засідання 
Державної кваліфікаційної комісії до служби капітана 
морського порту та одночасно повідомляє про це 
випускнику/моряку.

Виключено
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
21. Підтвердження кваліфікації випускника/моряка, який 
успішно склав іспит, оформлення та видача йому 
кваліфікаційного документа і підтвердження до нього 
здійснюється протягом 10 робочих днів з дати оформлення 
протоколу засідання Державної кваліфікаційної комісії.

Виключено

22. Випускник/моряк, який не склав іспит, допускається до 
повторного іспиту не раніше ніж через 10 днів з дня іспиту, 
який він не склав.
Випускник/моряк, який повторно не склав іспит, допускається 
до проходження чергового іспиту не раніше ніж через місяць 
від дати іспиту, який він не склав.

22. Моряк, який не склав комп’ютерний іспит, допускається 
до повторного комп’ютерного іспиту не раніше ніж через 10 
днів з дня комп’ютерного іспиту, який він не склав.

Моряк, який повторно не склав комп’ютерний іспит, 
допускається до проходження чергового комп’ютерного 
іспиту не раніше ніж через місяць від дати комп’ютерного 
іспиту, який він не склав.

23. У разі незгоди випускника/моряка з результатами іспиту 
він має право їх оскаржити до Голови Морської адміністрації 
або особи, що виконує його обов’язки, або до суду в порядку, 
установленому законодавством.
Морська адміністрація запрошує скаржника для розгляду його 
скарги за допомогою програмного забезпечення засобів 
інформаційно-телекомунікаційної системи або електронною 
поштою не пізніше як за два робочих дні до дня розгляду 
скарги.

Виключено

24. Розгляд скарг здійснюється апеляційною комісією, яка 
утворюється Морською адміністрацією. Строк подання 

Виключено
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
скарги становить 30 календарних днів з дня оголошення 
результатів іспиту, строк розгляду - 5 робочих днів з дня 
подання скарги.
Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях 
апеляційної комісії, приймаються шляхом відкритого 
поіменного голосування та відображаються у протоколах 
відповідних засідань.
Рішення апеляційної комісії оформлюються протоколом.
За результатами розгляду скарги Морська адміністрація 
приймає одне з таких рішень:
про задоволення скарги, анулювання результату іспиту та 
встановлення об’єктивного результату іспиту (якщо це 
можливо) або проведення повторного іспиту (у разі 
неможливості встановлення об’єктивного результату іспиту);
про відмову в задоволенні скарги та залишення незмінним 
результату іспиту.
Про результати розгляду скарги Морська адміністрація 
повідомляє випускнику/моряку за допомогою програмного 
забезпечення засобів інформаційно-телекомунікаційної 
системи або електронною поштою протягом трьох робочих 
днів з дня прийняття апеляційною комісією рішення.
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Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акту
Положення про Державну службу морського та внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 202 року № 212
4. Адміністрація судноплавства відповідно до покладених на 
неї завдань:
…
12) у сферах морського транспорту та торговельного 
мореплавства:
…
веде єдиний Державний реєстр документів моряків і Реєстр 
гідротехнічних споруд;
…

4. Адміністрація судноплавства відповідно до покладених на 
неї завдань:
…
12) у сферах морського транспорту та торговельного 
мореплавства:
…
веде Державний реєстр документів моряків, в 
установленому порядку забезпечує доступ до нього для 
внесення та перевірки даних про кваліфікаційні документи 
моряків; веде Реєстр гідротехнічних споруд;
…

Міністр інфраструктури України Олександр КУБРАКОВ
___ _______________ 2022 р.


