
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»

ФІЛІЯ «ОКТЯБРЬСК»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» 
(АДМІНІСТРАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ «ОКТЯБРЬСК»)

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник філії «Октябрьск» 
державного підприємства 
«Адмішстр; шя морських портів 
Україііи»м^ / / і

______ Єгоров А.Ю.
ІС  » /  08 2018 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

інженера з безпеки руху

1Л 2-02-1ЛЗ-2-2018

ПРИМІРНИК

Контрольний

Врахований

Миколаїв
2018



Філія «Октябрьск» Посадова інструкція інженера з безпеки руху Аркуш 2 з 8
ДП «АМПУ» 1.12-02-1.13-2-2018

Аркуш обліку змін

Зміна
№

№ документа про зміну
Аркуш № Підпис особи, 

що внесла 
зміну

Дата внесен
ня зміни

Зміна Заміна



Філія «Октябрьск» Посадова інструкція інженера з безпеки руху
Аркуш 3 з 8

ДП «АМПУ» 1.12-02-1.13-2-2018

ЗМІСТ

Аркуш
1. Загальні положення............................................................................... 4
2. Завдання та обов’язки.......................................................................... 4
3. Права..........................................................................................................5
4. Відповідальність.....................................................................................6
5. Повинен знати......................................................................................... 7
6. Кваліфікаційні вим оги ........................................................................7
7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою (за професією)............  7



Філія «Октябрьск» Посадова інструкція інженера з безпеки руху
Аркуш 4 з 8ДП «АМПУ» 1.12-02-1.13-2-2018

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1Л. Інженер з безпеки руху належить до професійної групи «Фахівець».
1.2. Інженер з безпеки руху призначається на посаду наказом начальника 

філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» (далі -  філія).
1.3.Інженер з безпеки руху безпосередньо підпорядковується начальнику 

філії.
1.4.У своїй роботі інженер з безпеки руху керується Законом України 

«Про дорожній рух», міжгалузевими і галузевими нормативними актами з 
безпеки дорожнього руху, законодавством України про охорону праці та 
даною інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
2.1. Здійснює контроль за станом безпеки дорожнього руху у філії.
2.2. Проводить інструктажі з безпеки дорожнього руху водіям 

транспортних засобів філії.
2.3. Організовує стажування водіїв і контроль за використанням 

транспортних засобів.
2.4. Систематизує інформацію про стан безпеки дорожнього руху, яка 

складається з:
- передачі інформації структурним підрозділам про стан безпеки 

дорожнього руху у філії;
- обліку інформації про стан безпеки дорожнього руху;
- аналізу показників аварійності та стану безпеки;
- інформування керівництва про випадки порушень вимог безпеки 

руху.
2.5. Організовує вивчення працівниками філії актів законодавства, 

правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також 
перевірку їх знань.

2.6. Організовує вивчення та впровадження наукових розробок і 
позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху.

2.7. Проводить дні безпеки дорожнього руху.
2.8. Організовує спільно з відділом управління персоналом, організації 

праці та заробітної плати контроль за періодичним та передрейсовим 
медичними оглядами водіїв філії.

2.9. Організовує контроль за додержанням водіями режиму праці і 
відпочинку, вимог Правил дорожнього руху, контролює випуск 
транспортних засобів на лінію.

2.10. Проводить службове розслідування дорожньо-транспортних 
пригод, вчинених за участю водіїв філії, для виявлення причин і обставин їх 
виникнення, бере участь в установленому порядку в огляді місць дорожньо- 
транспортних пригод і причетних до них транспортних засобів, а також у 
відтворенні обставин цих пригод.

2.11. Отримує від місцевих органів Національної поліції відомості про 
дорожньо-транспортні пригоди, до яких причетні транспортні засоби філії, і 
порушення Правил дорожнього руху водіями філії.
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2.12. Приймає участь в розробці нормативної документації системи 
управління безпекою дорожнього руху та в її актуалізації.

2.13. Приймає участь в розробці нормативної документації системи 
управління якістю.

2.14. Підтримує в робочому стані документацію системи управління 
якістю.

2.15. 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.

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

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

2.18. Невідкладно, письмово або усно, (в тому числі анонімно), інформує 
сектор із запобігання та протидії корупції, начальника філії про випадки 
порушення 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.

2.19. Невідкладно інформує в порядку, визначеному Антикорупційною 
програмою та відповідною процедурою, розробленою уповноваженим з 
антикорупційної діяльності, про виникнення реального, потенційного 
конфлікту інтересів.

3. ПРАВА
3.1. Видавати керівникам структурних підрозділів філії обов'язкові для 

виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху.
3.2. Вимагати від посадових осіб і водіїв філії письмових пояснень та 

інших матеріалів щодо порушення правил, норм і стандартів, що стосуються 
безпеки дорожнього руху.

3.3. Забороняти експлуатацію транспортних засобів, якщо їх технічний 
стан загрожує безпеці дорожнього руху, життю та здоров’ю людей.

3.4. Робити в подорожніх листах записи про порушення водіями Правил 
дорожнього руху.

3.5. З дозволу начальника філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» залучати 
фахівців філії до проведення службового розслідування дорожньо- 
транспортних пригод, до яких причетні транспортні засоби філії.

3.6. Вносити пропозиції керівництву про заохочення, а також 
притягнення до відповідальності працівників за невиконання правил, норм і 
стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху.

3.7. За розпорядженням начальника ф іл ії «Октябрьск» ДП «АМПУ» 
представляти інтереси філії з питань безпеки дорожнього руху в місцевих 
органах державної виконавчої влади, апараті управління ДП «АМПУ», у 
місцевих органах Н ац іо н ал ьн о ї поліції.
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3.8. Надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної 
програми.

3.9. 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.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. Інженер з безпеки руху несе відповідальність за:

4.1.1. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам діючого 
законодавства з безпеки дорожнього руху;

4.1.2. Невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених 
даною інструкцією;

4.1.3. Недостовірність та несвоєчасність підготовки звітів з безпеки
руху;

4.1.4. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;
4.1.5. Недотримання вимог системи управління якістю;
4.1.6. Власну безпеку та безпеку оточуючих;
4.1.7. Використання своїх службових повноважень або свого 

становища та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної 
вигоди для себе чи інших осіб;

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

4.1.9. 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;

4.1.10. Вчинення будь-яких дій, які прямо або опосередковано 
підбурюють інших працівників до порушення вимог Закону «Про 
запобігання корупції» чи Антикорупційної програми;

4.1.11. 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;

4.1.12. 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;

4.1.13. Розголошення інформації, яка складає службову та комерційну 
таємницю.

4.2. Несе матеріальну відповідальність у межах, визначених чинним 
законодавством.
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5. ПОВИНЕН ЗНАТИ
5.1. Закон України «Про дорожній рух», законодавчі і нормативно- 

правові акти, методичні матеріали з питань безпеки руху.
5.2. Технічні характеристики транспортних засобів Філії.
5.3. Методи контролю технічного стану транспортних засобів.
5.4. Організацію роботи з безпеки руху.
5.5. Психофізіологічні вимоги до водіїв.
5.6. Особливості експлуатації транспортних засобів філії;
5.7. Порядок і строки складання звітності з безпеки руху.
5.8. Основи трудового законодавства.
5.9. Вимоги державного стандарту системи управління якістю ДСТУ 180 

9001.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
6.1. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки 

(молодший спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ (ЗА ПРОФЕСІЄЮ)
7.1. Для виконання обов’язків та реалізації прав інженер з безпеки руху 

взаємодіє безпосередньо з усіма підрозділами, працівниками та посадовими 
особами ДП «АМПУ» з усіх питань, пов’язаних з виконанням своїх 
посадових обов’язків.
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