ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність»
щодо вдосконалення провадження гідрометеорологічної діяльності в Україні
Зміст положення акта законодавства

Зміст відповідного положення проєкту акта

Пояснення змін
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Стаття 1. Терміни та визначення
У цьому Законі терміни вживаються у такому
значенні:
гідрометеорологічна діяльність – діяльність
національної гідрометеорологічної служби, інших
юридичних осіб незалежно від форм власності та
фізичних
осіб,
спрямована
на
здійснення
спостережень за гідрометеорологічними умовами,
геофізичними процесами в атмосфері, аналізу й
узагальнення отриманих даних, активних впливів на
гідрометеорологічні
процеси,
забезпечення
гідрометеорологічною інформацією, прогнозами і
попередженнями про небезпечні та стихійні
гідрометеорологічні явища органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, населення, а
також
гідрометеорологічне
обслуговування
заінтересованих юридичних та фізичних осіб;

Стаття 1. Терміни та визначення
У цьому Законі терміни вживаються у такому
значенні:
гідрометеорологічна діяльність – діяльність
національної гідрометеорологічної служби, інших
юридичних осіб незалежно від форм власності та
фізичних
осіб,
спрямована
на
здійснення
спостережень за гідрометеорологічними умовами,
геофізичними процесами в атмосфері, рівнем
забруднення навколишнього природного середовища,
аналізу й узагальнення отриманих даних, активних
впливів
на
гідрометеорологічні
процеси,
гідрометеорологічне прогнозування, забезпечення та
обслуговування гідрометеорологічною інформацією,
прогнозами і попередженнями про небезпечні та
стихійні гідрометеорологічні явища заінтересованих
юридичних та фізичних осіб, а також проведення
вимірювань у сфері гідрометеорологічної діяльності,
не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції,
процесів та послуг;
національна гідрометеорологічна служба
–
система центрального органу виконавчої влади, що
реалізує
державну
політику
у
сфері
гідрометеорологічної
діяльності,
підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери його
управління, а також інших юридичних та фізичних
осіб, що забезпечують виконання комплексу робіт з

Приведення
термінології у відповідність
до чинних нормативноправових
актів
та
документів
Всесвітньої
метеорологічної організації,
зокрема ВМО № 182
«Міжнародний
метеорологічний словник»

національна гідрометеорологічна служба –
система державних органів, підприємств, установ та
організацій, що забезпечують виконання комплексу
робіт з проведення спостережень, збору, обробки,
передачі, зберігання і використання даних у сфері
гідрометеорології,
кліматології,
геофізики
атмосфери, а також базових спостережень за
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забрудненням
навколишнього
природного проведення спостережень, збору, обробки, передачі,
середовища та надання відповідної інформації;
зберігання і використання даних у сфері
гідрометеорології та суміжних з нею сферах
(метеорології,
гідрології,
агрометеорології,
океанології, кліматології, геліогеофізики, активних
впливів на метеорологічні та інші геофізичні
процеси), а також спостережень за забрудненням
навколишнього природного середовища, здійснюють
гідрометеорологічне прогнозування, забезпечення
гідрометеорологічною інформацією, у тому числі
попередженнями
про
загрозу
виникнення
небезпечних та стихійних гідрометеорологічних
явищ, екстреною гідрометеорологічною інформацією
органи
державної
влади,
органи
місцевого
самоврядування,
населення,
а
також
гідрометеорологічне обслуговування заінтересованих
юридичних та фізичних осіб;
державна
система
гідрометеорологічних
державна
система
гідрометеорологічних
спостережень
–
комплексна
багаторівнева спостережень – комплексна багаторівнева спостережноспостережно-інформаційна система, призначена для інформаційна система, призначена для проведення
проведення
систематичних
спостережень
за систематичних спостережень за гідрометеорологічними
гідрометеорологічними умовами, станом атмосфери, умовами,
станом
атмосфери,
забруднення
забруднення
навколишнього
природного навколишнього природного середовища під впливом
середовища під впливом природних і антропогенних природних і антропогенних факторів та надання
факторів та забезпечення споживачів інформацією споживачам інформації про їх фактичний та
про їх фактичний та очікуваний стан;
очікуваний стан;
гідрометеорологічні
спостереження
гідрометеорологічні
спостереження
–
інструментальні вимірювання та візуальна оцінка інструментальні
вимірювання
та
візуальні
гідрометеорологічних умов і стану атмосфери;
спостереження за гідрометеорологічними явищами,
параметрами та станом атмосфери;
гідрометеорологічна
інформація
загального
гідрометеорологічна
інформація
загального
користування – сукупність даних про фактичні та користування – сукупність даних про фактичні та
очікувані гідрометеорологічні умови і стан очікувані гідрометеорологічні умови, у тому числі
навколишнього природного середовища, отриманих про загрозу виникнення небезпечних та стихійних
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внаслідок стандартних спостережень і оброблених за
встановленими методиками, призначених для
гідрометеорологічного
забезпечення
органів
державної влади, органів місцевого самоврядування
і населення;

гідрометеорологічних явищ і стан забруднення
навколишнього природного середовища, отриманих
внаслідок стандартних спостережень і оброблених за
встановленими методиками, призначених для
гідрометеорологічного
забезпечення
органів
державної влади, органів місцевого самоврядування і
населення,
а
також
гідрометеорологічного
обслуговування заінтересованих юридичних та
фізичних осіб, перелік видів якої встановлюється
Кабінетом Міністрів України;
екстрена
гідрометеорологічна
інформація
–
сукупність даних про небезпечні та стихійні
гідрометеорологічні явища та екстремально високі рівні
забруднення навколишнього природного середовища,
які підлягають негайному доведенню до відповідних
органів та населення для вжиття необхідних заходів для
запобігання або ліквідації негативних наслідків;

термінова гідрометеорологічна інформація –
сукупність даних про небезпечні та стихійні
гідрометеорологічні явища та екстремально високі
рівні забруднення навколишнього природного
середовища, які підлягають негайному доведенню до
відповідних органів та населення для вжиття
необхідних заходів для запобігання або ліквідації
негативних наслідків;
спеціалізована гідрометеорологічна інформація сукупність даних про фактичні та очікувані
гідрометеорологічні умови і стан забруднення
навколишнього природного середовища, отриманих
внаслідок стандартних та додаткових спостережень,
що
використовуються
для
платного
гідрометеорологічного
обслуговування
заінтересованих юридичних і фізичних осіб в
обсягах і формах, що задовольняють їх потреби;

спеціалізована гідрометеорологічна інформація –
сукупність даних про фактичні та очікувані
гідрометеорологічні умови і стан забруднення
навколишнього природного середовища, отриманих
внаслідок стандартних та додаткових спостережень, що
використовуються для платного гідрометеорологічного
обслуговування органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, інших юридичних і
фізичних осіб, перелік видів якої встановлюється
Кабінетом Міністрів України;
гідрометеорологічний прогноз – науково і
гідрометеорологічний прогноз – науково і методично
методично
обгрунтоване
передбачення обгрунтоване передбачення гідрометеорологічних умов
гідрометеорологічних умов або значень окремих або значень окремих елементів погоди, гідрологічного
елементів погоди, гідрологічного режиму;
режиму водних об’єктів, агрометеорологічних
показників, метеорологічних умов формування
рівнів забруднення атмосферного повітря;
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матеріали гідрометеорологічних спостережень –
результати
інструментальних
і
візуальних
гідрометеорологічних
спостережень,
базових
спостережень за забрудненням навколишнього
природного
середовища,
оброблені
та
проаналізовані за встановленими методиками і
занесені на паперові або технічні носії інформації;

матеріали гідрометеорологічних спостережень та
спостережень за забрудненням навколишнього
природного
середовища
–
результати
інструментальних і візуальних гідрометеорологічних
спостережень та спостережень за забрудненням
навколишнього природного середовища, оброблені та
проаналізовані за встановленими методиками і занесені
на паперові або технічні носії інформації;
гідрометеорологічне забезпечення – діяльність
національної
гідрометеорологічної
служби,
спрямована на обов’язкове і систематичне доведення
гідрометеорологічної
інформації
загального
користування, у тому числі попереджень про загрозу
виникнення
небезпечних
та
стихійних
гідрометеорологічних явищ, а також екстреної
гідрометеорологічної
інформації
до
органів
державної влади, органів місцевого самоврядування
та населення;
гідрометеорологічне обслуговування – надання
користувачам
за
плату
гідрометеорологічної
інформації
та
інформації
про
забруднення
навколишнього природного середовища;
державний фонд даних гідрометеорологічних
спостережень та спостережень за забрудненням
навколишнього природного середовища – сукупність
занесеної на паперові або технічні носії вторинної
гідрометеорологічної інформації та інформації про
стан забруднення навколишнього природного
середовища, яка підлягає обліку та реєстрації з метою
її узагальнення, збереження та використання;
інформація про забруднення навколишнього
природного середовища – сукупність даних про
фактичний
стан
забруднення
навколишнього
природного середовища, отриманих внаслідок

гідрометеорологічне забезпечення – діяльність
органів національної гідрометеорологічної служби,
спрямована на обов’язкове і систематичне доведення
гідрометеорологічної
інформації
загального
користування,
а
також
термінової
гідрометеорологічної
інформації
до
органів
державної влади, органів місцевого самоврядування
та населення;
гідрометеорологічне обслуговування - надання
користувачам за плату на договірних засадах
гідрометеорологічної та іншої інформації.
норма відсутня
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Стаття 2. Законодавство України у сфері
гідрометеорологічної діяльності
Відносини у сфері гідрометеорологічної
діяльності регулюються цим Законом, іншими
нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до нього, а також міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України
Стаття
3. Основні
принципи
державної
політики у сфері гідрометеорологічної діяльності
Основними принципами державної політики у
сфері гідрометеорологічної діяльності є:
державне регулювання та контроль у сфері
гідрометеорологічної діяльності;
…
додержання вимог стандартів, нормативів та
правил
метрології,
застосування
засобів
вимірювання, приладів, устаткування, що є
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спостережень, оброблених та проаналізованих за
встановленими методиками і занесених на паперові
або технічні носії інформації;
метеорологічне обслуговування цивільної авіації –
обслуговування
спеціалізованою
гідрометеорологічною інформацією, що включає
послуги
із
забезпечення
метеорологічними
прогнозами, консультаціями і спостереженнями, а
також іншою метеорологічною інформацією, що
надаються за плату суб’єктам авіаційної діяльності;
спостереження
за
станом
забруднення
навколишнього
природного
середовища
–
інструментальні вимірювання рівнів забруднення
атмосферного повітря, опадів, снігового покриву,
поверхневих вод, ґрунтів, експозиційної дози гаммавипромінювання
Стаття 2. Законодавство України у сфері
З метою уточнення
гідрометеорологічної діяльності
законодавства
у
сфері
Відносини у сфері гідрометеорологічної діяльності гідрометеорологічної
регулюються цим Законом, іншими законодавчими та діяльності
нормативно-правовими
актами,
а
також
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України
Стаття 3. Основні принципи державної політики у
сфері гідрометеорологічної діяльності
Основними принципами державної політики у сфері
гідрометеорологічної діяльності є:
державне регулювання та нагляд (контроль) у
сфері гідрометеорологічної діяльності;
…
додержання вимог законодавства про метрологію
та метрологічну діяльність, застосування засобів
вимірювальної техніки, приладів, устаткування, що є

З метою приведення у
відповідність
Закону
України
«Про
гідрометеорологічну
діяльність» з поняттями та
термінами, що вживаються
у Законі України «Про
метрологію та метрологічну
діяльність»; та функціями
та завданнями національної
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безпечними для здоров’я та життя працівників
гідрометеорологічної
служби,
населення
і
навколишнього природного середовища;
попереджувальний і невідкладний характер
гідрометеорологічного
забезпечення
і
обслуговування щодо небезпечних та стихійних
гідрометеорологічних явищ;
...
безплатність гідрометеорологічного забезпечення
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування і населення інформацією загального
користування та платність гідрометеорологічного
обслуговування, надання гідрометеорологічних
послуг юридичним і фізичним особам;

…

безпечними для здоров’я та життя людини, гідрометеорологічної
навколишнього природного середовища, зокрема служби
клімату та погоди;
попереджувальний і невідкладний характер
гідрометеорологічного
забезпечення
і
обслуговування
щодо
загрози
виникнення
небезпечних та стихійних гідрометеорологічних
явищ, наслідків радіаційних аварій;

…

безплатність гідрометеорологічного забезпечення
органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування і населення інформацією загального
користування, у тому числі попередженнями про
загрозу виникнення небезпечних та стихійних
гідрометеорологічних
явищ
та
екстреною
гідрометеорологічною інформацією, та платність
гідрометеорологічного
обслуговування,
надання
гідрометеорологічних послуг юридичним і фізичним
особам;
…
гідрометеорологічної
Стаття 4. Напрями гідрометеорологічної діяльності

Стаття 4. Напрями
діяльності
Основними напрямами гідрометеорологічної
діяльності є провадження спостережень за
гідрометеорологічними умовами, геофізичними
процесами в атмосфері та базових спостережень за
рівнем забруднення навколишнього природного
середовища; збір, обробка, передача та зберігання
даних
спостережень;
розроблення
гідрометеорологічних
прогнозів,
гідрометеорологічне забезпечення органів державної
влади, органів місцевого самоврядування і
населення; гідрометеорологічне обслуговування та
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З метою уточнення
напрямів відповідно до
Основними напрямами гідрометеорологічної визначених функцій та
діяльності
є
здійснення
спостережень
за завдань
гідрометеорологічними
умовами,
геофізичними
процесами в атмосфері та спостережень за рівнем
забруднення
навколишнього
природного
середовища; збір, обробка, передача та зберігання
даних
спостережень;
гідрометеорологічне
прогнозування, забезпечення та обслуговування
гідрометеорологічною інформацією, прогнозами і
попередженнями про небезпечні та стихійні
гідрометеорологічні
явища,
надання
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надання
гідрометеорологічних
послуг гідрометеорологічних
послуг
заінтересованим
заінтересованим юридичним та фізичним особам; юридичним та фізичним особам; здійснення
здійснення активних впливів на гідрометеорологічні активних впливів на гідрометеорологічні процеси
процеси
Норма відсутня
Стаття 41. Напрями діяльності національної
гідрометеорологічної служби
Основними напрямами діяльності національної
гідрометеорологічної служби є:
здійснення
спостережень
за
гідрометеорологічними
умовами,
геофізичними
процесами в атмосфері та спостережень за рівнем
забруднення навколишнього природного середовища,
у тому числі за вмістом забруднюючих речовин,
зокрема радіонуклідів, транскордонного перенесення
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і
опадах, сніговому покриві, гідрохімічними та
гідробіологічними показниками у поверхневих водах
суші та перехідних водах, вмістом залишкової
кількості пестицидів та важких металів у ґрунтах
різного призначення, визначення експозиційної дози
гамма-випромінювання;
збір, обробка, передача та зберігання даних
спостережень;
гідрометеорологічне прогнозування, у тому числі
погодних умов, гідрологічного режиму водних
об’єктів та стану моря, небезпечних і стихійних
гідрометеорологічних
явищ,
врожайності
сільськогосподарських культур, метеорологічних
умов забруднення атмосферного повітря;
гідрометеорологічне
забезпечення
органів
державної влади, органів місцевого самоврядування і
населення
гідрометеорологічною
інформацією
загального
користування,
у
тому
числі
попередженнями
про
загрозу
виникнення
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Стаття 5. Суб’єкти відносин у сфері
гідрометеорологічної діяльності
Суб’єктами
відносин
у
сфері
гідрометеорологічної діяльності є:
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері
гідрометеорологічної діяльності, та підприємства,
установи і організації, що належать до сфери його
управління;
…
інші державні органи, юридичні та фізичні
особи,
що
провадять
гідрометеорологічну
діяльність;
Стаття
6.
Право
на
провадження
гідрометеорологічної діяльності
Гідрометеорологічна діяльність на території
України провадиться центральними органами
виконавчої влади, що забезпечують формування та
реалізують
державну
політику
у
сфері
гідрометеорологічної діяльності, підприємствами,
установами та організаціями, що належать до сфери
їх управління, а також іншими державними
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небезпечних та стихійних гідрометеорологічних
явищ,
екстреною
гідрометеорологічною
інформацією;
гідрометеорологічне обслуговування та надання
гідрометеорологічних
послуг
заінтересованим
юридичним та фізичним особам;
прогнозування негативних наслідків радіаційних
аварій та відповідне інформаційне забезпечення
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування і населення;
здійснення
активних
впливів
на
гідрометеорологічні процеси
Стаття
5.
Суб’єкти
відносин
у
сфері
З метою уточнення
гідрометеорологічної діяльності
суб’єктів відповідно до
Суб’єктами відносин у сфері гідрометеорологічної діючої структури
діяльності є:
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування
державної
політики
у
сфері
гідрометеорологічної діяльності;
…
інші юридичні та фізичні особи, що провадять
гідрометеорологічну діяльність;
Стаття
6.
Право
на
провадження
гідрометеорологічної діяльності
Провадження гідрометеорологічної діяльності
здійснюється центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
гідрометеорологічної діяльності, підприємствами,
установами та організаціями, що належать до сфери
його управління.
Іншими
суб’єктами
господарювання

З
метою
реалізації
Законів
«Про
основні
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»,
«Про дозвільну систему у
сфері
господарської
діяльності»,
«Про
адміністративні послуги»
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органами, юридичними та фізичними особами
незалежно від форми власності.
Діяльність
гідрометеорологічної
служби
Збройних
Сил
України
регламентується
положенням, яке затверджується центральним
органом виконавчої
влади, що забезпечує
формування
державної
політики
з
питань
національної безпеки у сфері оборони, за
погодженням із центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері гідрометеорологічної діяльності

провадження
гідрометеорологічної
діяльності
здійснюється на підставі поданої декларації про
провадження господарської діяльності у сфері
гідрометеорологічної діяльності (далі – декларація).
Декларація
заповнюється
суб’єктом
господарювання і подається ним за своїм
місцезнаходженням
або
надсилається
рекомендованим листом до адміністратора центру
надання адміністративних послуг або через Єдиний
державний портал адміністративних послуг, у тому
числі через інтегровані з ним інформаційні системи
державних
органів
та
органів
місцевого
самоврядування з урахуванням вимог Закону
України «Про адміністративні послуги»
Декларація реєструється дозвільним органом на
безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня
її отримання шляхом внесення відповідного запису до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних
осіб-підприємців
та
громадських
формувань.
Датою надходження декларації вважається дата її
реєстрації як вхідної кореспонденції адміністратором
центру надання адміністративних послуг або
дозвільним органом.
Декларація, подана до адміністратора центру
надання адміністративних послуг протягом одного
робочого дня після її надходження, передається
дозвільному органу.
У разі самостійного виявлення помилки (описки,
друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у
надісланій декларації суб’єкт господарювання має
право протягом трьох робочих днів із дня надіслання
такої декларації подати виправлені (достовірні) дані
щодо інформації, яка потребує змін.
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Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти
дії щодо провадження господарської діяльності,
передбачені частиною першою цієї статті, з дня
реєстрації декларації дозвільним органом.
Форма декларації, порядок її подання та
реєстрації
визначаються Кабінетом Міністрів
України.
Діяльність
гідрометеорологічної
служби
Збройних Сил України регламентується положенням,
яке
затверджується
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики з питань національної безпеки у
сфері оборони, за погодженням із центральним
органом
виконавчої
влади,
що
забезпечує
формування
державної
політики
у
сфері
гідрометеорологічної діяльності.
Стаття 7. Компетенція центрального органу
Стаття 7. Компетенція центрального органу
Приведення
у
виконавчої влади, що забезпечує формування виконавчої влади, що забезпечує формування державної відповідність з Законом
державної політики у сфері гідрометеорологічної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності
«Про
Національний
діяльності
архівний фонд та архівні
….
….
установи»
норма відсутня
визначення порядку ведення державного фонду
даних
гідрометеорологічних
спостережень
та
спостережень за забрудненням навколишнього
природного середовища;
1
Стаття 7 . Компетенція центрального органу
Стаття 71. Компетенція центрального органу
З метою уточнення
виконавчої влади, що реалізує державну політику у виконавчої влади, що реалізує державну політику у функцій відповідно до
сфері гідрометеорологічної діяльності
сфері гідрометеорологічної діяльності
чинних
нормативноДо компетенції центрального органу виконавчої
До компетенції центрального органу виконавчої правових актів
влади, що реалізує державну політику у сфері влади, що реалізує державну політику у сфері
гідрометеорологічної діяльності, належить:
гідрометеорологічної діяльності, належить:
…
…
забезпечення державного контролю у сфері
забезпечення державного нагляду (контролю) у
гідрометеорологічної діяльності;
сфері гідрометеорологічної діяльності;
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забезпечення проведення гідрометеорологічних,
геліогеофізичних
спостережень,
фонових
радіаційних та базових спостережень за станом
забруднення
навколишнього
природного
середовища;
забезпечення
прогнозування
погоди,
гідрологічного режиму водних об’єктів, небезпечних
і стихійних гідрометеорологічних явищ, врожайності
сільськогосподарських культур;

забезпечення проведення гідрометеорологічних,
геліогеофізичних спостережень, спостережень за
станом забруднення навколишнього природного
середовища, у тому числі радіаційних;

забезпечення прогнозування погоди, гідрологічного
режиму водних об’єктів, небезпечних і стихійних
гідрометеорологічних
явищ,
врожайності
сільськогосподарських культур, розвитку негативних
наслідків радіаційних аварій;
ведення
інформаційної
бази
ведення інформаційної бази гідрометеорологічних
гідрометеорологічних даних та даних про стан даних та даних про стан навколишнього природного
навколишнього природного середовища
середовища, державного водного (у розділі поверхневі
води суші) та кліматичного кадастрів;
норма відсутня
ведення
державного
фонду
даних
гідрометеорологічних спостережень та спостережень
за
забрудненням
навколишнього
природного
середовища;
здійснення інформування населення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій
природного характеру через державні і публічні
телерадіокомпанії, комунальні, громадські та інші
телерадіоорганізації незалежно від форми власності з
використанням їх телемереж та мереж ефірного
радіомовлення, операторів телекомунікацій із
залученням телекомунікаційних мереж загального
користування, операторів стільникового зв’язку,
мережі Інтернет (вебсайти, соціальні мережі);
організація
здійснення
метеорологічного
обслуговування аеронавігації;
ведення
державного
реєстру
суб’єктів
господарювання, що провадять гідрометеорологічну
діяльність;
уповноваження суб’єктів господарювання на

3

12

1

забезпечення органів державної влади, органів
місцевого
самоврядування
та
населення
безоплатною
інформацією
загального
користування про фактичні та очікувані зміни
гідрометеорологічних умов і стану навколишнього
природного
середовища,
попередження
про
небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а
також
здійснення
гідрометеорологічного
обслуговування
суб’єктів
господарювання
незалежно від форми власності, діяльність яких
залежить від гідрометеорологічних умов, у тому
числі підприємств енергетики, агропромислового
комплексу, комунального господарства, цивільної
авіації та інших видів транспорту;
…
Стаття 8. Компетенція місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування у
сфері гідрометеорологічної діяльності
Місцеві державні адміністрації та органи
місцевого самоврядування в межах своєї компетенції
у сфері гідрометеорологічної діяльності:
….
норма відсутня
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проведення вимірювань у сфері гідрометеорологічної
діяльності, не пов’язаних з оцінкою відповідності
продукції, процесів та послуг, шляхом реєстрації
декларації;
забезпечення органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та населення безоплатною
гідрометеорологічною
інформацією
загального
користування про фактичні та очікувані зміни
гідрометеорологічних умов і стану навколишнього
природного
середовища,
екстреною
гідрометеорологічною інформацією, попередження
про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а
також
здійснення
гідрометеорологічного
обслуговування суб’єктів господарювання незалежно від
форми власності, діяльність яких залежить від
гідрометеорологічних умов, у тому числі підприємств
енергетики, агропромислового комплексу, комунального
господарства, цивільної авіації та інших видів
транспорту;
…
Стаття 8. Компетенція місцевих державних
З метою удосконалення
адміністрацій та органів місцевого самоврядування у гідрометеорологічної
сфері гідрометеорологічної діяльності
діяльності на місцевому
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого рівні
самоврядування в межах своєї компетенції у сфері
гідрометеорологічної діяльності:
….
беруть участь у реалізації місцевих та
регіональних програм, спрямованих на забезпечення
здійснення спостережень за станом забруднення
навколишнього
природного
середовища
та
гідрометеорологічних спостережень на місцевому
рівні за рахунок коштів місцевих бюджетів та
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…
Стаття
9.
Система
національної
гідрометеорологічної служби
До системи національної гідрометеорологічної
служби входять центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері гідрометеорологічної діяльності,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері гідрометеорологічної
діяльності, підприємства, установи та організації, що
належать до сфери їх управління, та інші державні
органи, що здійснюють гідрометеорологічну
діяльність.
Стаття
12.
Державна
система
гідрометеорологічних спостережень
Державна
система
гідрометеорологічних
спостережень національної гідрометеорологічної
служби складається із стаціонарних і пересувних
пунктів та технічних засобів спостережень:
….
норма відсутня

екологічного фонду;
….
Статтю 9 виключити

Стаття 12. Державна система гідрометеорологічних
спостережень
Державна
система
гідрометеорологічних
спостережень
національної
гідрометеорологічної
служби складається із стаціонарних і пересувних
пунктів та технічних засобів спостережень:
….
гідроморфологічних;
гідробіологічних;
хімічним
та
спостережень за хімічним та радіоактивним
навколишнього забрудненням навколишнього природного середовища.

базових
спостережень
за
радіоактивним
забрудненням
природного середовища.
Розміщення
пунктів
державної
системи
гідрометеорологічних спостережень здійснюється за
рішенням центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері
гідрометеорологічної діяльності, з урахуванням
необхідності забезпечення всебічного вивчення
гідрометеорологічного режиму, рівня забруднення
навколишнього природного середовища України,

Розміщення
пунктів
державної
системи
гідрометеорологічних спостережень здійснюється за
рішенням центрального органу виконавчої влади,
що
реалізує
державну
політику
у
сфері
гідрометеорологічної діяльності, з урахуванням
необхідності забезпечення всебічного вивчення
гідрометеорологічного режиму, рівня забруднення
навколишнього
природного
середовища,

3

Для
приведення
у
відповідність до статті 1
Закону

З метою уточнення
функцій відповідно до
чинних
нормативноправових актів, зокрема
Водного
кодексу,
Положення про державну
систему
моніторингу
довкілля
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гідрометеорологічного
прогнозування
і
забезпечення.
Управління діяльністю державної системи
гідрометеорологічних спостережень здійснюється
центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері гідрометеорологічної
діяльності через його центральну геофізичну
обсерваторію, головні центри за напрямами
діяльності, центр по гідрометеорології Автономної
Республіки Крим, регіональні, обласні центри по
гідрометеорології, обсерваторії, гідрометеорологічні
бюро, гідрометеорологічні та спеціалізовані станції
Стаття
14.
Програма
та
обсяги
гідрометеорологічних спостережень, вимоги до
проведення вимірювань
Програма та обсяги гідрометеорологічних
спостережень та порядок проведення вимірювань
визначаються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері гідрометеорологічної діяльності.

гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення
та обслуговування.
Управління діяльністю державної
системи
гідрометеорологічних спостережень здійснюється
центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері гідрометеорологічної
діяльності через Український гідрометеорологічний
центр, Центральну геофізичну обсерваторію імені
Бориса Срезневського, Гідрометеорологічний центр
Чорного та Азовського морів, регіональні, обласні
центри
з
гідрометеорології,
Дунайську
гідрометеорологічну обсерваторію
Стаття
14.
Програма
та
обсяги
гідрометеорологічних спостережень, вимоги до
проведення вимірювань
Програма та обсяги гідрометеорологічних
спостережень та спостережень за забрудненням
навколишнього
природного
середовища
визначаються центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
гідрометеорологічної діяльності.
Засоби
вимірювальної
техніки,
які
використовуються під час гідрометеорологічних
робіт, повинні відповідати вимогам Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність» та
інших нормативно-правових актів, що містять
вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.
Методики вимірювань, які використовуються
для
виконання
вимірювань
під
час
гідрометеорологічних робіт, що є обов’язковими до
застосування у сфері законодавчо регульованої
метрології, визначаються в нормативно-правових
актах центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері

Засоби
вимірювальної
техніки,
які
використовуються під час гідрометеорологічних
робіт, повинні пройти повірку (атестацію), а
відповідні методики виконання вимірювань мають
бути атестовані в порядку, встановленому
законодавством.
Порядок сертифікації засобів вимірювань
загальнотехнічного
та
гідрометеорологічного
призначення встановлюється законодавством

3

З
метою
реалізації
вимог Закону України «Про
метрологію та метрологічну
діяльність»
та
інших
нормативно-правових актів,
що містять вимоги щодо
засобів
вимірювальної
техніки,
які
використовуються під час
гідрометеорологічних
робіт, методик вимірювань
та утворення метрологічних
служб або призначення
осіб, відповідальних за
забезпечення
єдності
вимірювань.
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Норма відсутня
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гідрометеорологічної діяльності.
На підприємствах, в установах та організаціях,
які
виконують
гідрометеорологічні
роботи,
обов’язково утворюються метрологічні служби або
призначаються особи, відповідальні за забезпечення
єдності вимірювань
Стаття 141. Проведення вимірювань у сфері
гідрометеорологічної діяльності, не пов’язаних з
оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг
Проведення
вимірювань
у
сфері
гідрометеорологічної діяльності, не пов’язаних з
оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг,
здійснюється суб’єктами господарювання на підставі
поданої декларації

Стаття 15. Державний облік і реєстрація
Стаття 15. Державний облік і реєстрація
матеріалів гідрометеорологічних спостережень
матеріалів гідрометеорологічних спостережень та
спостережень за забрудненням навколишнього
природного середовища
Матеріали гідрометеорологічних спостережень
Матеріали гідрометеорологічних спостережень та
підлягають обов’язковому державному обліку і спостережень за забрудненням навколишнього
державній реєстрації з метою їх узагальнення, природного середовища підлягають обов’язковому
збереження і використання.
державному обліку і державній реєстрації з метою їх
узагальнення, збереження і використання.
Суб’єкти
гідрометеорологічної
діяльності
Суб’єкти
господарювання,
що
провадять
незалежно від форм власності, крім користувачів, в гідрометеорологічну діяльність, в обов’язковому
обов’язковому порядку передають матеріали порядку передають матеріали гідрометеорологічних
гідрометеорологічних спостережень на зберігання спостережень та спостережень за забрудненням
центральному органу виконавчої влади, що реалізує навколишнього
природного
середовища
на
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З
метою
реалізації
вимог Закону України «Про
адміністративні послуги»
проєкт Закону доповнено
статтею щодо проведення
вимірювань
у
сфері
гідрометеорологічної
діяльності, не пов’язаних з
оцінкою
відповідності
продукції,
процесів
та
послуг, які здійснюються
суб’єктами господарювання
на
підставі
поданої
декларації
Приведення
у
відповідність з Законом
«Про
Національний
архівний фонд та архівні
установи»,
правилами,
положеннями,
інструкціями,
затвердженими
Міністерством
юстиції
України
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державну політику у сфері гідрометеорологічної зберігання центральному органу виконавчої влади,
діяльності.
що
реалізує
державну
політику
у
сфері
гідрометеорологічної діяльності.
Державний облік, реєстрація і зберігання
Державний облік, реєстрація і зберігання
матеріалів
гідрометеорологічних
спостережень матеріалів гідрометеорологічних спостережень та
провадяться
галузевим
державним
архівом спостережень за забрудненням навколишнього
центрального органу виконавчої влади, що реалізує природного середовища здійснюються державним
державну політику у сфері гідрометеорологічної фондом даних гідрометеорологічних спостережень та
діяльності.
спостережень за забрудненням навколишнього
природного
середовища
центрального
органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері гідрометеорологічної діяльності.
Положення про галузевий державний архів
Положення
про
державний
фонд
даних
затверджується центральним органом виконавчої гідрометеорологічних спостережень та спостережень
влади, що забезпечує формування державної за
забрудненням
навколишнього
природного
політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, за середовища затверджується центральним органом
погодженням із центральним органом виконавчої виконавчої влади, що забезпечує формування
влади, що реалізує державну політику у сфері державної політики у сфері гідрометеорологічної
архівної справи
діяльності, за погодженням із центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері архівної справи
Стаття 16. Гідрометеорологічне забезпечення
Стаття 16. Гідрометеорологічне забезпечення
….
…
Забезпечення органів державної влади, органів
Забезпечення органів державної влади, органів
місцевого
самоврядування
і
населення місцевого
самоврядування
і
населення
гідрометеорологічною
інформацією
загального гідрометеорологічною
інформацією
загального
користування здійснюється безплатно
користування, у тому числі попередженнями про
загрозу виникнення небезпечних та стихійних
гідрометеорологічних
явищ,
екстреною
гідрометеорологічною інформацією, здійснюється
безплатно
Стаття 17. Гідрометеорологічне обслуговування
Стаття 17. Гідрометеорологічне обслуговування та
та надання інших послуг
надання інших послуг
Гідрометеорологічне обслуговування та надання
Гідрометеорологічне обслуговування та надання

3

З метою
інформації
користування

уточнення
загального

З метою уточнення
надання
гідрометеорологічного
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інших послуг у сфері гідрометеорологічної
діяльності
здійснюється
підприємствами,
установами та організаціями, що належать до сфери
управління центральних органів виконавчої
влади, що забезпечують формування та
реалізують
державну
політику
у
сфері
гідрометеорологічної діяльності, за плату в
обсягах і формах, що визначається на договірних
засадах.
Перелік гідрометеорологічної інформації та
інших
послуг,
що
надаються
за
плату,
встановлюється Кабінетом Міністрів України за
поданням центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері
гідрометеорологічної діяльності
Стаття 18. Державне регулювання у сфері
гідрометеорологічної діяльності
Державне
регулювання
у
сфері
гідрометеорологічної
діяльності
здійснюється
шляхом формування державної політики в цій сфері
та контролю за додержанням законодавства під
час її провадження
Стаття 19. Державний контроль у сфері
гідрометеорологічної діяльності
Державний
контроль
у
сфері
гідрометеорологічної
діяльності
забезпечує
центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері гідрометеорологічної
діяльності.
Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує
державну
політику
у
сфері
гідрометеорологічної
діяльності,
забезпечує
перевірку:

2
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інших послуг у сфері гідрометеорологічної діяльності обслуговування
здійснюється
підприємствами,
установами
та
організаціями, що належать до сфери управління
центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері гідрометеорологічної
діяльності, на основі договорів.

Перелік
спеціалізованої
гідрометеорологічної
інформації та інших послуг, що надаються за плату,
встановлюється Кабінетом Міністрів України за
поданням центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері
гідрометеорологічної діяльності
Стаття 18. Державне регулювання у сфері
гідрометеорологічної діяльності
Державне регулювання у сфері гідрометеорологічної
діяльності здійснюється шляхом формування державної
політики в цій сфері та державного нагляду
(контролю) за додержанням законодавства у сфері
гідрометеорологічної
діяльності
під
час
її
провадження
Стаття 19. Державний нагляд (контроль) у сфері
гідрометеорологічної діяльності
Державний
нагляд
(контроль)
у
сфері
гідрометеорологічної
діяльності
здійснюється
центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері гідрометеорологічної
діяльності відповідно до Закону України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності

З метою приведення у
відповідність з Законом
України
«Про
основні
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»
З метою приведення у
відповідність з Законом
України
«Про
основні
засади державного нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності»
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застосування засобів вимірювальної техніки та
методик
виконання
вимірювань,
які
використовуються
під
час
проведення
гідрометеорологічних спостережень;
якість,
комплексність
та
єдність
гідрометеорологічних спостережень, додержання
законодавства
щодо
проведення
гідрометеорологічних спостережень, їх обробки та
зберігання;
додержання
вимог
законодавства
щодо
забезпечення і обслуговування органів державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
юридичних та фізичних осіб, визначених цим
Законом,
необхідною
гідрометеорологічною
інформацією;
своєчасність і правильність ведення державного
обліку, реєстрації гідрометеорологічної інформації
та банку гідрометеорологічних даних, а також
здійснення
передачі
гідрометеорологічних
матеріалів
до
галузевого
державного
гідрометеорологічного архіву центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері гідрометеорологічної діяльності
Стаття
21.
Фінансування
національної
гідрометеорологічної служби
Фінансування
діяльності
національної
гідрометеорологічної служби здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України.
Порядок використання коштів Державного
бюджету
України
на
здійснення
гідрометеорологічної діяльності встановлюється
законодавством.
Стаття 22. Позабюджетне фінансування
національної гідрометеорологічної служби

2

3

Стаття
21.
Фінансування
національної
гідрометеорологічної служби
Фінансування
діяльності
національної
гідрометеорологічної
служби
здійснюється
за
рахунок коштів Державного бюджету України, а
також інших джерел, не заборонених законодавством.

Для приведення Закону
України
«Про
гідрометеорологічну
діяльність» у відповідність
з вимогами Бюджетного
кодексу України в частині
недопущення
створення
позабюджетних
фондів
органами державної влади
та
бюджетними
установами,
проєктом

Статтю 22 виключити
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Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує
державну
політику
у
сфері
гідрометеорологічної
діяльності,
може
створювати фонд підтримки національної
гідрометеорологічної
служби.
Порядок
формування і використання коштів фонду
встановлюється Кабінетом Міністрів України
відповідно до законодавства.
Джерелами надходжень до цього фонду
можуть бути:
кошти, отримані за гідрометеорологічне
обслуговування та надання гідрометеорологічних
та інших послуг;
добровільні внески юридичних та фізичних
осіб;
інші джерела, не заборонені законодавством
України
Стаття 25. Відповідальність за порушення
Стаття
25. Відповідальність
за
порушення
законодавства
у
сфері
гідрометеорологічної законодавства у сфері гідрометеорологічної діяльності
діяльності
Порушеннями
законодавства
у
сфері
Особи, винні в порушенні законодавства у сфері
гідрометеорологічної діяльності є:
гідрометеорологічної
діяльності,
несуть
недодержання вимог щодо господарської та відповідальність відповідно до закону
іншої діяльності в охоронних зонах пунктів
гідрометеорологічних спостережень;
знищення
або
пошкодження
гідрометеорологічних споруд, обладнання та
приладів;
недодержання
стандартів,
нормативів,
регламентів експлуатації технічних засобів та
приладів
загальнотехнічного
і
гідрометеорологічного призначення, що можуть
негативно впливати на якість та об’єктивність
гідрометеорологічних даних;

3

Закону
пропонується
внести зміни у статтю 21 та
виключити статтю 22.

З метою узгодження з
нормами Кодексу України
про
адміністративні
правопорушення
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провадження гідрометеорологічної діяльності
засобами, що можуть негативно впливати на погоду,
клімат, навколишнє природне середовище;
створення перешкод у здійсненні державного
контролю за гідрометеорологічною діяльністю;
надання або поширення свідомо неправдивих
гідрометеорологічних відомостей;
незаконне
втручання
у
провадження
гідрометеорологічної діяльності.
Законодавством України може передбачатися
відповідальність і за інші порушення у сфері
гідрометеорологічної діяльності.
Особи, винні в порушенні законодавства у сфері
гідрометеорологічної діяльності, притягуються до
дисциплінарної, адміністративної, цивільної та
кримінальної
відповідальності
згідно
із
законодавством
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