
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна 

тел.: (+38 044) 351-40-96, 351-49-20, 351-40-01, факс тел.: (+38 044) 351-48-45 
www.mtu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37472062 

J 
Кабінет Міністрів України 

Копія: Рахункова палата України 

Міністерство інфраструктури України на виконання пункту 2 
Висновків та пункту 2.1 Пропозицій Звіту Рахункової палати України про 
результати аудиту ефективності виконання Міністерством інфраструктури 
України повноважень з управління стратегічними об'єктами державної 
власності, які закріплені за державним підприємством "Адміністрація 
морських портів України", затвердженого рішенням Рахункової палати 
України від 27.10.2015 № 7-2 (далі - Звіт Рахункової палати) стосовно 
виконання вимог Закону України "Про морські порти України" щодо 
розмежування функцій забезпечення безпеки мореплавства та нагляду 
(контролю) за безпекою в морських портах повідомляє. 

Відповідно до законодавства України, зокрема статті 15 Закону 
України «Про морські порти України», статті 74 Кодексу торговельного 
мореплавства України, організація забезпечення безпеки судноплавства, 
надання послуг суднам на підходах і безпосередньо в акваторії морського 
порту для їх безпечного судноплавства, маневрування та стоянки тощо 
покладається на ДП «Адміністрація морських портів України». 

Відповідно до статті 78 Кодексу торговельного мореплавства України 
до функцій капітана морського порту, серед іншого, належить державний 
нагляд за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також 
міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України. 

со Разом з цим, статтею 77 Кодексу торговельного мореплавства України 
^ визначено, що капітан морського порту призначається на посаду 
г̂ - і звільняється з посади центральним органом виконавчої влади,, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і 

річкового транспорту, за поданням центрального орг̂ нэдяздаддавдо* влади* ! 
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що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському 
і річковому транспорті. При цьому, капітан морського порту 
підпорядковується керівнику центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує^ реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському 
і річковому транспорті. На час перевірки цим органом була Державна 
інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті 
(Укрморрічінспекція), яка реорганізована в Державну службу України 
зі безпеки на[ транспорті (Укртрансбезпека). 

Також слід зазначити, що відповідно до штатних розписів 
Укрморрічінспекції та Укртрансбезпеки, їх граничної чисельності та обсягів 
фінансування, включення капітанів морських портів та їх служб до складу 
центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в 
сфері безпеки на морському та річковому транспорті не було можливим та не 
є можливим на цей час через брак коштів державного бюджету України. 

Разом з цим Міністерство інфраструктури порушує питання перед 
Кабінетом Міністрів України стосовно внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 та інших нормативно-
правових актів з метою утворення Державної служби морського та річкового 
транспорту України, поклавши на неї функції морської адміністрації України 
(за виключенням функції формування державної політики в сфері морського 
та річкового транспорту), здійснення державного нагляду (контролю) 
у сфері морського і річкового транспорту, торговельного мореплавства. 

Уразі створІгння^ержавноТ служби морського та річкового транспорту 
України передбачається повне усунення можливих передумов для сумнівів 
щодо розмежування функцій забезпечення безпеки мореплавства та нагляду 
(контролю) за безпекою в морських портах. 

У зв'язку з викладеним, пункт 2.1 Пропозицій Звіту Рахункової палати 
щодо виконання вимог Закону України "Про морські порти України" 
стосовно розмежування функцій забезпечення безпеки мореплавства та 
нагляду (контролю) за безпекою в морських портах пропонуємо вважати 
виконаним. 

Заступник Міністра Ю.Ю.Васьков 




