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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Посада офіцера охорони портових засобів відділу морської безпеки 
філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» (Адміністрація спеціалізованого морського 
порту «Октябрьск») належить до професійної групи «Фахівець».

1.2. Офіцер охорони портових засобів відділу морської безпеки 
організаційно входить до структури відділу морської безпеки філії.

1.3. Офіцер охорони портових засобів відділу морської безпеки 
призначається на посаду та звільняється з посади наказом начальника філії 
за поданням начальника відділу морської безпеки та погодженням 
заступника начальника з безпеки.

1.4. Інформація щодо призначеного офіцера охорони портових засобів 
відділу морської безпеки надається до ДП «Адміністрація морських портів 
України» (АМПУ) для подальшого оновлення бази даних з питань морської 
безпеки ІМО (International Maritime Organization) - Міжнародної морської 
організації.

1.5. Офіцер охорони портових засобів відділу морської безпеки у своїй 
діяльності підпорядкований начальнику відділу морської безпеки та 
заступнику начальника відділу морської безпеки.

1.6. Офіцер охорони портових засобів відділу морської безпеки у своїй 
діяльності керується Конституцією України, чинними законодавчими актами 
України (Закони «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 
№ 964-IV; «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245-ІІІ; 
«Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 № 1644-ІІІ), 
Кодексом законів про працю, Постановами Верховної Ради України, Указами 
і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Кодексом торговельного 
мореплавства України, Конвенцією про боротьбу з незаконними актами, 
спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 p., 
Міжнародною конвенцією з охорони людського життя на морі 1974 р. 
(СОЛАС-74), Міжнародним Кодексом з охорони суден і портових засобів 
(Кодекс ОСПЗ), іншими міжнародними нормативними актами та нормами 
міжнародного морського (транспортного) права, нормативними і 
організаційно-розпорядчими документами Міністерства інфраструктури 
України (наказ від 27.03.2013 р. № 198 «Про затвердження Порядку 
організації охорони морських та річкових портів», наказ від 25.08.2011 р. № 
339 «Про затвердження Типового положення про службу морської безпеки), 
ДП «АМПУ», Внутрішніми розпорядчими документами філії, Положенням 
про відділ морської безпеки філії, правилами і нормами охорони праці, 
техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, цією 
посадовою інструкцією.

1.7. Офіцер охорони портових засобів відділу морської безпеки під час 
відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка
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набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання 
покладених на нього обов’язків.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

У своїй роботі офіцер охорони портових засобів відділу морської 
безпеки має наступні завдання та обов’язки:

2.1. Реалізація в філії норм, правил, стандартів і процедур глави ХІ-2 
Додатка до Конвенції СОЛАС-74, Кодексу ОСПЗ, інших міжнародних та 
національних нормативних актів з морської безпеки, контроль за 
підготовкою та реалізацією вищевказаних документів портовими 
операторами в зоні відповідальності з морської безпеки спеціалізованого 
морського порту Ольвія.

2.2. Забезпечення безпеки портових засобів, інфраструктури порту, та 
морських суден, що обслуговуються в порту, їх екіпажів і вантажів, від 
загроз тероризму, піратства, актів незаконного втручання (АНВ) в їх 
діяльність та інших протиправних дій.

2.3. Здійснює розробки упровадження, виконання та перегляд плану 
охорони портового засобу, забезпечує проведення всебічного первинного 
огляду стану охорони портового засобу на основі відповідної його оцінки та 
регулярних оглядів з метою виявлення ефективності дії охоронних заходів, 
що застосовуються.

2.4. Складає плани дій у надзвичайних ситуаціях.
2.5. Забезпечує контроль за станом роботи щодо захисту від 

несанкціонованого проникнення на портовий засіб, належним використанням 
і обслуговуванням наявного охоронного обладнання.

2.6. Здійснює взаємозв’язок та забезпечує координування виконання 
планів з охорони портових засобів з відповідними фахівцями (офіцерами) 
охорони компаній і суден, та, за необхідності, із відповідними службами 
безпеки.

2.7. Здійснює цілодобове чергування по відділу морської безпеки філії, 
під час якого при виконанні своїх обов’язків координує свою роботу з 
головною диспетчерською філії та черговою частиною підрозділу поліції 
охорони порту, при цьому:

2.7.1. Бере участь у контрольних перевірках суден, які зайшли в порт, 
щодо відповідності їх вимогам глави ХІ-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74 
та Кодексу ОСПЗ, надає до Держаного підприємства «Адміністрації 
морських портів України» інформацію щодо судно-заходжень.

2.7.2. Бере участь у здійсненні морського патрулювання, 
спостереження за акваторією порту, включаючи райони якірної стоянки та 
причалів.

2.7.3. Здійснює обхід та візуальний огляд причальної лінії, в першу 
чергу причалів, біля яких знаходяться судна.
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2.7.4. Здійснює взаємодію з агентуючими компаніями по суднозаходам 
в порт в частині отримання документів по Кодексу ОСПЗ та взаємодії з 
екіпажами суден.

2.7.5. Здійснює контроль за акваторією та причальною лінією порту за 
допомогою відеоспостереження.

2.8. Згідно зі схваленим в установленому порядку Планом охорони 
порту та чинним законодавством за вказівками заступника начальника з 
безпеки та начальника відділу морської безпеки філії здійснює взаємодію з 
відповідними підрозділами морської безпеки портових операторів, що 
знаходяться в зоні відповідальності з морської безпеки спеціалізованого 
морського порту Ольвія, а також з відповідними підрозділами обласних 
Управлінь СБУ, ГУНП, Управління поліції охорони в Миколаївській області, 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, центральних органів 
виконавчої влади, державних правоохоронних органів спеціального 
призначення, стосовно своєчасного обміну інформацією про можливі загрози 
терористичних проявів та інших протиправних дій.

2.9. Здійснює заходи по взаємодії відділу морської безпеки з 
підрозділом роти Управління поліції охорони в Миколаївський області з 
питань організації та підтримання належного рівня перепускного та 
внутрішньооб’єктового режиму на території порту, захисту об’єктів та 
акваторії порту, та інших питань, що стосуються морської безпеки в зоні 
відповідальності порту, в тому числі з використанням систем 
відеоспостереження.

2.10. Спільно з представниками поліції охорони порту та служби 
морської та внутрішньої безпеки ДП «СК «Ольвія» бере участь у здійсненні 
планового (позапланового) комплексного комісійного обстеження стану 
зовнішньої огорожі периметру порту та стану її технічної укріпленості, 
розробляє та вживає заходи щодо усунення виявлених недоліків.

2.11. У встановлені нормативними актами строки готує повідомлення 
до Міністерства інфраструктури України, Державного підприємства 
«Адміністрації морських портів України», Служби безпеки України та інші 
відомства про виникнення інцидентів, пов’язаних з охороною об’єктів порту, 
про підвищення ризику створення кризової ситуації, а також про вчинення 
актів піратства, тероризму.

2.12. Бере участь у складанні звітів, доповідних записок, довідок, 
підготовці інших документів з питань організації та здійснення заходів, 
стосовно питань охорони та підтримання морської безпеки в порту.

2.13. Дбає про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і 
здоров’я оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт чи під час 
перебування на території підприємства.

2.14. Забезпечує додержання у відділі морської безпеки вимог системи 
управління якістю з питань, що стосуються морської безпеки порту.
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2.15. Виконує вимоги системи управління якості підприємства, 
приймає участь в розробці нормативної документації системи управління 
якості.

2.16. Веде контроль за додержанням термінів та правильністю 
виконання документів, які розробляються у підрозділі.

2.17. Виконує додаткові завдання та доручення від безпосереднього 
керівника, заступника начальника з безпеки та начальника філії.

2.18. Підтримує в робочому стані документацію системи управління 
якістю.

2.19. Спільно з працівниками сектору безпеки мореплавства проводить 
заходи з питань безпеки суднового персоналу, пасажирів, схоронності 
вантажів. Приймає участь в розробці та виконанні програм підвищення рівня 
безпеки суден (БС).

2.20. Бере участь в розслідуванні аварійних подій (АП), здійснює 
аналіз, розробку та впровадження відповідних заходів попередження.

2.21. Забезпечує належним чином вирішення інших завдань з безпеки 
суден (БС) відповідно до зобов’язань України за її міжнародними 
договорами у сфері судноплавства.

2.22. Дотримується вимог Закону України «Про запобігання корупції», 
Антикорупційної програми ДП «АМПУ» та пов’язаних з нею внутрішніх 
документів філії, а також забезпечує їх практичну реалізацію.

2.23. Не вчиняє та не бере участі у вчиненні корупційних 
правопорушень, пов’язаних з діяльністю філії.

2.24. Утримується від поведінки яка може бути розцінена як готовність 
вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю філії.

2.25. Невідкладно письмово або усно (в тому числі анонімно) інформує 
працівників сектору із запобігання та протидії корупції, 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.

2.26. Невідкладно інформує в порядку, визначеному Антикорупційною 
програмою та відповідною процедурою, розробленою сектором із 
запобігання та протидії корупції, про виникнення реального, потенційного 
конфлікту інтересів.

2.27. Посадові обов’язки з охорони праці виконує відповідно до діючої 
системи управління охороною праці.

3. ПРАВА

У своїй роботі офіцер охорони портових засобів відділу морської 
безпеки має наступні права:
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3.1. Вимагати дотримання посадовими особами філії вимог морської 
безпеки та обов’язків із забезпечення охорони.

3.2. Одержувати від структурних підрозділів філії необхідну, в т.ч. 
конфіденційну, інформацію з питань морської безпеки та охорони для 
виконання поставлених завдань.

3.3. Для виконання покладених завдань здійснювати взаємодію зі 
службою морської та внутрішньої безпеки ДП «СК «Ольвія», службою 
охорони ТОВ «Компанія «Євровнєшторг», органами державного кордону, 
органами митного контролю, правоохоронними органами, державною 
службою з надзвичайних ситуацій, та органами місцевої виконавчої влади з 
питань морської безпеки.

3.4. Вносити пропозиції, готувати проекти наказів та розпоряджень з 
питань морської безпеки, а також інших питань за рішенням та вказівками 
заступника начальника з безпеки та начальника відділу морської безпеки.

3.5. За рішенням начальника філії, заступника начальника з безпеки та 
начальника відділу морської безпеки представляти інтереси підприємства у 
державних та громадських установах, правоохоронних органах, брати участь 
у нарадах, семінарах, конференціях з питань морської безпеки та інших 
питань.

3.6. Надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної 
програми.

3.7. 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 наявний конфлікт інтересів, а також 
громадськості.

3.8. При виконанні службових обов’язків має право носити формений
одяг.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Офіцер охорони портових засобів відділу морської безпеки відповідає
за:

4.1. Своєчасне і якісне виконання завдань і функцій, передбачених 
Положенням про відділ морської безпеки, цією посадовою інструкцією, 
іншими нормативними документами, доручень начальника філії, заступника 
начальника з безпеки та начальника відділу морської безпеки філії.

4.2. Реалізацію в порту норм, правил та процедур глави ХІ-2 Додатка 
до Конвенції СОЛАС-74, Кодексу ОСПЗ, інших міжнародних та 
національних актів з м орської безпеки, здійснення комплексу організаційних, 
адміністративних, режимних і технічних заходів для запобігання, виявлення, 
захисту портового засобу від актів піратства, тероризму та АНВ.
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4.3. Дотримання заходів з нерозголошення інформації з обмеженим 
доступом.

4.4. Виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку філії і 
Положення про відділ морської безпеки.

4.5. Порушення правил охорони праці та протипожежної безпеки на 
робочому місці.

4.6. Недотримання вимог Системи управління якістю підприємства при 
виконанні своїх обов’язків.

4.7. Використання своїх службових повноважень або свого становища 
та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для 
себе чи інших осіб.

4.8. Використання будь-якого майна філії чи його коштів в приватних 
інтересах.

4.9. Вимагання або отримання будь-якої неправомірної матеріальної 
або нематеріальної вигоди (для себе чи для 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 інших осіб) у 
зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та 
пов’язаними з цим можливостями.

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

Офіцер охорони портових засобів відділу морської безпеки повинен
знати:

5.1. Чинне законодавство та нормативні акти, постанови, накази, 
розпорядження та інші керівні документи у сфері охорони і організації 
морської безпеки у портах; вимоги Міжнародної конвенції з охорони 
людського життя на морі 1974 р. (СОЛАС-74), Міжнародного Кодексу з 
охорони суден і портових засобів (ОСПЗ), Конвенції про боротьбу з 
незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 
1988 p., інші міжнародні акти та норми міжнародного морського і 
міжнародного транспортного права; «Типове положення про службу 
морської безпеки порту» (накази Міністерства інфраструктури України від 
25.08.2011 № 339; від 27.03.2013 № 198; від 15.04.2013 № 220); 
адміністративну діяльність у сфері охорони, режимні, організаційні заходи 
щодо запобігання і припинення протиправних дій, що загрожують морській
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безпеці; методи проведення перевірки охорони портових засобів та суден; 
невідкладні дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій (під час актів 
незаконного втручання, тероризму, піратства, диверсії, збройного нападу 
тощо); методи підготовки та навчання з питань охорони, у тому числі існуючі 
заходи й процедури у сфері охорони портових засобів та суден; роботу з 
конфіденційною інформацією і повідомлення стосовно питань охорони; 
існуючі загрози, які стосуються охорони, та їх різні форми; характер загроз 
портовим засобам та можливі наслідки у разі їх здійснення; методи 
виявлення та розпізнання зброї, методологію оцінки охорони портових 
засобів; порядок проведення службових розслідувань за фактами порушення 
встановленого режиму безпеки; охоронні системи та обладнання, їх 
експлуатаційні обмеження; організацію праці і управління, основи трудового 
законодавства, законів, державних нормативних актів з охорони праці у 
портах та на суднах, електробезпеки, Правил пожежної безпеки, санітарно- 
гігієнічного забезпечення.

5.2. Вимоги державного стандарту системи управління якістю ДСТУ 
ISO 9001.

5.3. Свої завдання та обов’язки відповідно до цієї посадової інструкції і 
Положення про відділ морської безпеки філії.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

На посаду офіцера охорони портових засобів відділу морської безпеки 
призначається особа, яка має:

6.1. Повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки 
(спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов’язаною з 
обслуговуванням в порту морських суден, що здійснюють міжнародні рейси: 
для спеціаліста -  не менше 3 років, бакалавра -  не менше 5 років.

6.2. Наявність сертифіката (свідоцтва) щодо компетентності згідно з 
Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів (ISPS Code).

6.3. Офіцер охорони портових засобів повинен володіти знаннями і 
пройти підготовку відповідно до критеріїв, встановлених ІМО (International 
Maritime Organization) за такими напрямками:

6.3.1. Оцінка вразливості та загроз охорони.
6.3.2. Характер загроз портовим засобам та можливі наслідки у разі їх 

здійснення.
6.3.3. Методи виявлення та розпізнання зброї, небезпечних речовин і 

пристроїв.

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

7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав офіцер охорони 
портових засобів відділу морської безпеки взаємодіє безпосередньо з усіма
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підрозділами, працівниками та посадовими особами ДП «АМПУ» з усіх 
питань, пов’язаних з виконанням своїх посадових обов’язків.

7.2. Офіцер охорони портових засобів відділу морської безпеки 
взаємодіє з відділами, службами та підрозділами філії, ДП «СК «Ольвія», 
ТОВ «Компанія «Євровнєшторг», ротою Управління поліції охорони в 
Миколаївській області, відповідними підрозділами Корабельного та 
Жовтневого відділів ГУНП в Миколаївській області, з підрозділом 
прикордонної служби та митним постом «Октябрьский» з питань, що 
стосуються морської безпеки порту.

7.3. З керівництвом служби морської та внутрішньої безпеки ДП «СК 
«Ольвія», підрозділу охорони ТОВ «Компанія «Євровнєшторг» та інших 
інших суб’єктів господарювання, що здійснюють господарчу діяльність у 
спеціалізованому морському порту Ольвія.
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