Додаток
до Пояснювальної записки
ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність»
щодо вдосконалення провадження гідрометеорологічної діяльності в Україні» на ключові інтереси
заінтересованих сторін
1. Проєкт Закону передбачає:
уточнення загальних правових, економічних, соціальних та організаційних засад провадження
гідрометеорологічної діяльності в Україні;
чіткий розподіл повноважень та компетенції центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері
гідрометеорологічної діяльності;
уточнення завдань, прав та обов’язків у сфері гідрометеорологічної діяльності суб’єктів господарювання;
покращення правового статусу національної гідрометеорологічної служби та її працівників, вдосконалення
діяльності, пов’язаної зі здійсненням державного нагляду (контролю).
2. Вплив акта на ключові інтереси всіх заінтересованих сторін:
Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на
ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної
динаміки змін основних показників
Заінтересована
Ключовий інтерес
(у числовому або якісному вимірі)
сторона
короткостроковий вплив (до
середньостроковий
року)
вплив (більше року)
Підприємства,
Підвищення
ефективності Забезпечення
належного Забезпечення належного
установи, організації, здійснення
рівня захисту життя та рівня захисту життя та
що
провадять гідрометеорологічної
здоров’я
громадян, здоров’я
громадян,
гідрометеорологічну діяльності
зменшення
збитків
від зменшення збитків від
діяльність
несприятливих
погодних несприятливих погодних
умов,
небезпечних
і умов, небезпечних і
стихійних
стихійних

Пояснення (чому саме
реалізація акта призведе до
очікуваного впливу)
Прийняття проєкту Закону
забезпечує
чітке
розмежування
повноважень
суб’єктів відносин у сфері
гідрометеорологічної
діяльності,
підвищує
ефективність
діяльності

2

Суб’єкти
господарювання

Громадяни

гідрометеорологічних явищ гідрометеорологічних
та
витрат
держави, явищ та витрат держави,
пов’язаних із ліквідацією їх пов’язаних із ліквідацією
негативних
наслідків та їх негативних наслідків
рятуванням
людей
і та рятуванням людей і
матеріальних цінностей
матеріальних цінностей
Дерегуляція
Удосконалення процедури та Удосконалення
підприємницької діяльності механізму
здійснення процедури та механізму
посадовими особами ДСНС здійснення посадовими
заходів державного нагляду особами ДСНС заходів
(контролю) за додержанням і державного
нагляду
виконанням
вимог (контролю)
за
законодавства
у
сфері додержанням
і
гідрометеорологічної
виконанням
вимог
діяльності
законодавства у сфері
гідрометеорологічної
діяльності
Життя та здоров’я громадян Підвищення
рівня Підвищення
рівня
захищеності громадян від захищеності
громадян
несприятливих
погодних від
несприятливих
умов,
небезпечних
і погодних
умов,
стихійних
небезпечних і стихійних
гідрометеорологічних явищ гідрометеорологічних
явищ
____________________________

національної
гідрометеорологічної служби

Проєктом
Закону
передбачається
встановити,
що
суб’єктами
господарювання провадження
гідрометеорологічної
діяльності здійснюється за
декларативним принципом

Проєктом
Закону
передбачається забезпечення
належного рівня здійснення
гідрометеорологічного
обслуговування
населення
попередженнями
про
небезпечні
та
стихійні
гідрометеорологічні явища

