ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про
затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних
об’єктах і транспорті»
Мета: встановлення порядку оцінки хімічної обстановки шляхом
прогнозування масштабів забруднення у разі виникнення аварії з виливом
(викидом) небезпечних хімічних речовин із технологічних ємностей на хімічно
небезпечних об’єктах, автомобільному, річковому, залізничному та
трубопровідному транспорті
1. Підстава розроблення проекту акта
Проект наказу розроблено для забезпечення виконання пункту 18
частини другої статті 17 та пункту 9 частини першої статті 35 Кодексу
цивільного захисту України.
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Необхідність прийняття наказу полягає у впровадженні нової методики
оцінки хімічної обстановки, яка дасть можливість здійснювати завчасне та
аварійне прогнозування масштабів забруднення у разі виникнення аварії з
виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин із технологічних ємностей
на хімічно небезпечних об’єктах, автомобільному, річковому, залізничному та
трубопровідному транспорті.
3. Суть проекту акта
Проектом наказу передбачається визначення Методики прогнозування
наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на
хімічно небезпечних об’єктах і транспорті, розробленої для здійснення оцінки
хімічної обстановки шляхом прогнозування масштабів забруднення у разі
виникнення аварії з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин із
технологічних ємностей на хімічно небезпечних об’єктах, автомобільному,
річковому, залізничному та трубопровідному транспорті.
4. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діє Кодекс цивільного захисту
України.
41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади
принципів державної політики цифрового розвитку
У проекті наказу відсутні положення, які не узгоджуються із засадами
реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового
розвитку.
Проект наказу не стосується питань інформатизації, електронного
урядування, формування і використання національних електронних
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інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної
демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.
Реалізація проекту наказу не матиме наслідків для довкілля, тому відсутня
необхідність у проведенні стратегічної екологічної оцінки.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття наказу не потребує додаткових витрат з державного чи
місцевого бюджетів України та інших матеріальних витрат.
6. Прогноз впливу
Проект наказу не є регуляторним актом.
Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
Реалізація проекту наказу не вплине на ринок праці, на громадське
здоров'я, на екологію та навколишнє природне середовище.
61. Стратегічна екологічна оцінка
Реалізація проекту наказу не матиме наслідків для довкілля, тому відсутня
необхідність у проведенні стратегічної екологічної оцінки.
7. Позиція заінтересованих сторін
Реалізація проекту наказу не матиме впливу на інтереси окремих верств
(груп) населення, об'єднаних спільними інтересами, суб'єктів господарювання.
У проекті наказу відсутні питання, які відносяться до функціонування
місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого
та регіонального розвитку.
У проекті наказу відсутні положення, що зачіпають інтереси
всеукраїнських спілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднаних організацій
роботодавців.
Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної
діяльності.
8. Громадське обговорення
Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю.
9. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження з Міністерством енергетики та
захисту довкілля України, Міністерством інфраструктури України,
Міністерством розвитку економіки і сільського господарства України.
10. Правова експертиза
Правову експертизу буде проведено Міністерством юстиції України в
порядку, встановленому чинним законодавством.
11. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.
Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.
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111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків
У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
12. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні правила і процедури, що можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект наказу не потребує
проведення громадської антикорупційної експертизи.
13. Прогноз результатів
Прийняття проекту наказу забезпечить виконання вимог законодавства
України з цивільного захисту в частині запобігання (прогнозування) та
реагування на аварії, пов’язані з виливом (викидом) небезпечних хімічних
речовин, а також захисту населення і територій від їх наслідків.
Міністр внутрішніх справ України
«____» __________20___ року

Арсен Аваков

