ПРОЄКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність»
щодо вдосконалення провадження гідрометеорологічної діяльності в Україні
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність»
(Відомості Верховної Ради 1999 р., № 16, ст. 95, із такими змінами) такі зміни:
1. У частині першій статті 1:
1) абзаци другий та третій викласти у такій редакції:
«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 проведення спостережень, збору, обробки,
передачі, 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
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органи державної влади, органи місцевого самоврядування, населення, а також
гідрометеорологічне обслуговування заінтересованих юридичних та фізичних
осіб»;
2) в абзаці четвертому слова «забезпечення споживачів інформацією»
замінити словами «надання споживачам інформації»;
3) абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«гідрометеорологічні спостереження – інструментальні вимірювання та
візуальні спостереження за гідрометеорологічними явищами, параметрами та
станом атмосфери»;
4) абзац дев’ятий викласти у такій редакції:
«гідрометеорологічна інформація загального користування – сукупність
даних про фактичні та очікувані гідрометеорологічні умови, у тому числі про
загрозу виникнення небезпечних та стихійних 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»;
5) в абзаці десятому слово «термінова» замінити словом «екстрена»;
6) в абзаці одинадцятому слова «заінтересованих юридичних і фізичних
осіб в обсягах і формах, що задовольняють їх потреби» замінити словами
«органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших
юридичних і фізичних осіб, перелік видів якої встановлюється Кабінетом
Міністрів України»;
7) абзац дванадцятий доповнити словами «водних об’єктів,
агрометеорологічних показників, метеорологічних умов формування рівнів
забруднення атмосферного повітря»;
8) в абзаці тринадцятому:
після слів «матеріали гідрометеорологічних спостережень» доповнити
словами «та спостережень за забрудненням навколишнього природного
середовища»;
слово «базових» виключити;
9) абзац чотирнадцятий та п’ятнадцятий викласти у такій редакції:
«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;
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гідрометеорологічне обслуговування – надання користувачам за плату
гідрометеорологічної інформації та інформації про забруднення навколишнього
природного середовища»;
10) доповнити абзацами такого змісту:
«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
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
гамма-випромінювання».
2. У частині першій статті 2 слова «іншими нормативно-правовими актами,
прийнятими відповідно до нього» замінити словами «іншими законодавчими та
нормативно-правовими актами».
3. У частині першій статті 3:
1) в абзаці другому слово «контроль» замінити словами «нагляд
(контроль)»;
2) абзац п’ятий та шостий викласти у такій редакції:
«додержання вимог законодавства про метрологію та метрологічну
діяльність, застосування засобів вимірювальної техніки, приладів,
устаткування, що є безпечними для здоров’я та життя людини, навколишнього
природного середовища, зокрема клімату та погоди;
попереджувальний і невідкладний характер гідрометеорологічного
забезпечення і обслуговування щодо загрози виникнення небезпечних та
стихійних гідрометеорологічних явищ, наслідків радіаційних аварій»;
3) абзац восьмий після слів «інформацією загального користування»
доповнити словами «, у тому числі попередженнями про загрозу виникнення
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небезпечних та стихійних гідрометеорологічних
гідрометеорологічною інформацією,».

явищ

та

екстреною

4. Частину першу статті 4 викласти у такій редакції:
«Основними напрямами гідрометеорологічної діяльності є здійснення
спостережень за 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
гідрометеорологічних послуг заінтересованим юридичним та фізичним особам,
здійснення активних впливів на гідрометеорологічні процеси».
5. Доповнити статтею 41 такого змісту:
«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
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».
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6. У частині першій статті 5:
1) в абзаці другому слова «, та підприємства, установи і організації, що
належать до сфери його управління» виключити;
2) в абзаці четвертому слова «державні органи,» виключити.
7. Статтю 6 викласти у такій редакції:
«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 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 осібпідприємців 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.
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.
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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».
8. Частину першу статті 7 після абзацу третього доповнити новим абзацом
четвертим такого змісту:
«визначення
порядку
ведення
гідрометеорологічних спостережень та
навколишнього природного середовища».

державного
спостережень

фонду
даних
за забрудненням

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
9. У частині першій статті 71:
1) в абзаці третьому слова «державного контролю» замінити словами
«державного нагляду (контролю)»;
2) абзац четвертий викласти у такій редакції:
«забезпечення проведення гідрометеорологічних, геліогеофізичних
спостережень, спостережень за станом забруднення навколишнього природного
середовища, у тому числі радіаційних»;
3) абзац шостий доповнити словами «, розвитку негативних наслідків
радіаційних аварій»;
4) абзац сьомий доповнити словами «, державного водного (у розділі
поверхневі води суші) та кліматичного кадастрів»;
5) після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим –
дванадцятим такого змісту:
«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;
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уповноваження суб’єктів господарювання на проведення вимірювань у
сфері гідрометеорологічної діяльності, не пов’язаних з оцінкою відповідності
продукції, процесів та послуг, шляхом реєстрації декларації».
У зв’язку з цим абзаци восьмий та дев’ятий вважати відповідно абзацами
тринадцятим та чотирнадцятим;
6) в абзаці тринадцятому:
слова «безоплатною інформацією» замінити словами «безоплатною
гідрометеорологічною інформацією»;
після слів «навколишнього природного середовища,» доповнити словами
«екстреною гідрометеорологічною інформацією,».
10. Частину першу статті 8 після абзацу шостого доповнити новим абзацом
сьомим такого змісту:
«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 екологічного
фонду».
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.
11. Статтю 9 виключити.
12. У статті 12:
1) у частині першій:
після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев’ятим та десятим
такого змісту:
«гідроморфологічних;
гідробіологічних».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий та десятий вважати відповідно абзацами
одинадцятим та дванадцятим;
в абзаці дванадцятому слово «базових» виключити;
2) частину другу викласти у такій редакції:
«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,
гідрометеорологічного
прогнозування,
забезпечення
та
обслуговування»;
3) частину четверту викласти у такій редакції:
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«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, Дунайською
гідрометеорологічною обсерваторією».
13. Статтю 14 викласти у такій редакції:
«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 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».
14. Доповнити статтею 141 такого змісту:
«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».
15. Статтю 15 викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Державний облік і реєстрація матеріалів гідрометеорологічних
спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного
середовища
Матеріали гідрометеорологічних спостережень та спостережень за
забрудненням
навколишнього
природного
середовища
підлягають
обов’язковому державному обліку і державній реєстрації з метою їх
узагальнення, збереження і використання.
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Суб’єкти господарювання, що провадять гідрометеорологічну діяльність, в
обов’язковому
порядку
передають
матеріали
гідрометеорологічних
спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного
середовища на зберігання центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності.
Державний облік, реєстрація і зберігання матеріалів гідрометеорологічних
спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного
середовища здійснюються державним фондом даних гідрометеорологічних
спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного
середовища центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері гідрометеорологічної діяльності.
Положення про державний фонд даних гідрометеорологічних
спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного
середовища затверджується центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної
діяльності, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері архівної справи».
16. Частину другу статті 16 після слів «загального користування»
доповнити словами «, у тому числі попередженнями про загрозу виникнення
небезпечних та стихійних гідрометеорологічних
явищ, екстреною
гідрометеорологічною інформацією,».
17. У статті 17:
1) у частині першій слова «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» замінити словами «центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності,
на основі договорів»;
2) у частині другій слова «гідрометеорологічної інформації» замінити
словами «спеціалізованої гідрометеорологічної інформації».
18. У частині першій статті 18 слова «контролю за додержанням
законодавства під час її провадження» замінити словами «державного нагляду
(контролю) за додержанням законодавства у сфері гідрометеорологічної
діяльності під час її провадження».
19. Статтю 19 викласти у такій редакції:
«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
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«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності».
20. У статті 21:
1) частину першу доповнити словами «, а також інших джерел, не
заборонених законодавством»;
2) частину другу виключити.
21. Статтю 22 виключити.
22. Статтю 25 викласти у такій редакції:
«Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства у сфері
гідрометеорологічної діяльності
Особи, винні в порушенні законодавства у сфері гідрометеорологічної
діяльності, несуть відповідальність відповідно до закону».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим
Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова
Верховної Ради України
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