Додаток
до Пояснювальної записки
ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін
1. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» щодо
вимог до проведення вимірювань у сфері гідрометеорологічної діяльності та фінансування національної
гідрометеорологічної служби» передбачає приведення Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» у
відповідність із вимогами:
Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» щодо правових засад проведення вимірювань у сфері
гідрометеорологічної діяльності, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг;
Бюджетного кодексу України в частині недопущення створення позабюджетних фондів органами державної влади
та бюджетними установами.
2. Вплив акта на ключові інтереси всіх заінтересованих сторін:

Заінтересована
сторона

Держава

Очікуваний (позитивний чи негативний)
вплив на ключовий інтерес із зазначенням
передбачуваної динаміки змін основних
Ключовий інтерес
показників
(у числовому або якісному вимірі)
короткостроковий середньостроковий
вплив (до року)
вплив (більше року)
Життя та здоров’я громадян, збереження Забезпечення
Забезпечення
матеріальних цінностей
належного
рівня належного
рівня
захисту життя та захисту життя та
здоров’я громадян, здоров’я громадян,
зменшення витрат зменшення витрат
держави, пов’язаних держави, пов’язаних
із
ліквідацією із
ліквідацією

Пояснення (чому саме
реалізація акта призведе до
очікуваного впливу)
Реалізація акта надасть
можливість
підвищити
ефективність
гідрометеорологічної діяльності,
оскільки проєктом Закону на

підприємствах, в установах та
організаціях, які виконують
гідрометеорологічні роботи,
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надзвичайних
ситуацій природного
характеру
та
рятуванням людей і
матеріальних
цінностей

Суб’єкти
господарювання

Запровадження господарської діяльності із
проведення вимірювань у сфері
гідрометеорологічної діяльності, не
пов’язаних з оцінкою відповідності
продукції, процесів та послуг

надзвичайних
ситуацій природного
характеру
та
рятуванням людей і
матеріальних
цінностей

передбачається

утворення

метрологічних служб або
призначення
осіб,
відповідальних
за
забезпечення
єдності
вимірювань.
Реалізація
акта
забезпечить виконання вимог
Закону
України
«Про
метрологію та метрологічну
діяльність» та як наслідок
підвищить
точність
та
ефективність прогнозування
погоди,
гідрологічного
режиму
водних
об’єктів,
небезпечних
і
стихійних
гідрометеорологічних явищ,
моніторингу навколишнього
природного середовища
Збільшення
Збільшення
Проєктом Закону з метою
чисельності
чисельності
зменшення регуляторного
суб’єктів
суб’єктів
впливу держави на суб’єктів
господарювання, що господарювання, що господарювання
проводять
проводять
передбачається запровадження
вимірювання у сфері вимірювання у сфері господарської діяльності із
гідрометеорологіч - гідрометеорологіч - проведення вимірювань у
ної діяльності та як ної діяльності та як сфері гідрометеорологічної
наслідок
наслідок
діяльності, не пов’язаних з
забезпечення
забезпечення
оцінкою відповідності
конкурентного
конкурентного
продукції, процесів та послуг,
середовища
у середовища у
на підставі поданої декларації
зазначеній
сфері зазначеній сфері
відповідності матеріальноправового
правового
технічної бази суб’єкта
регулювання
регулювання
господарювання вимогам
законодавства у сфері
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Громадяни

Життя та здоров’я громадян

Підвищення рівня
захищеності
громадян
від
надзвичайних
ситуацій природного
характеру,
їх
негативних
наслідків

____________________________

Підвищення рівня
захищеності
громадян
від
надзвичайних
ситуацій природного
характеру,
їх
негативних
наслідків

гідрометеорологічної
діяльності
Реалізація проєкту Закону, та
як
наслідок
підвищення
точності та ефективності
прогнозування
погоди,
гідрологічного режиму водних
об’єктів,
небезпечних
і
стихійних
гідрометеорологічних явищ,
моніторингу навколишнього
природного
середовища
забезпечить завчасне доведення
до громадян попереджень про
такі
стихійні
гідрометеорологічні явища як
паводки, повені тощо

