Objective
of the SAFER-U Programme
Harmonise Ukraine’s aviation regulatory
framework and working practices to comply
with EU standards

Мета Програми SAFER-U
Гармонізувати українську авіаційну
нормативну базу та робочі практики
відповідно до стандартів ЄС

Principles
of the SAFER-U Programme
Establish a solid legal ground for the effective
implementation of EU aviation regulations
Reinforce Ukraine’s institutional oversight
capacity in the areas of Operations (OPS) and
Flight Crew Licensing (FCL)
Support cooperation with air operations and
other relevant stakeholders
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Train SAAU regulatory staff on EU procedures

Основні завдання Програми
SAFER-U
Створення міцної правової основи для
ефективного впровадження авіаційних
регламентів ЄС
Зміцнення інституційної спроможності України з
нагляду у сферах льотної експлуатації цивільних
повітряних суден (OPS) та сертифікації льотного
екіпажу цивільної авіації (FCL)
Підтримка співробітництва з експлуатантами
ПС та зацікавленими учасниками
Підготовка персоналу ДАСУ з питань правил ЄС

SAFER-U:
Strengthening the Aviation
Framework and European
Regulations for Ukraine
Розвиток авіаційної законодавчої
бази України шляхом наближення
до законодавства ЄС

PROGRAMME CONTENT
AND DURATION

PROJECT OUTPUTS

For Operations and Flight Crew Licencing

Analysis
of Existing Framework
Report analysing compliance of existing ARU
on OPS and FCL against EU standards and
recommendations for upgrading the secondary
regulatory framework

Upgrading
the Secondary Framework

2020

2021

2022

Upgrading the Secondary Framework
Competency Development

Communications

Вдосконалення
нормативно-правової бази

Update handbooks, checklist and guidance
material

Oновлення хендбуків, чек-листів та керівних
матеріалів

A series of workshops, seminars and training
sessions for SAAU staff and industry on the new
upgraded regulatory framework, procedures
and guidance material

Розвиток спроможності
Різноманітні семінари, воркшопи та тренінги
для персоналу ДАСУ та індустрії щодо нової
вдосконаленої законодавчої бази, процедур
та керівних матеріалів

Оцінка з нагляду

Of the SAAU institutional capacity in the
oversight of OPS and FCL

Інституційна спроможність ДАСУ щодо
нагляду в сферах OPS та FCL

Establish and implement an appropriate training
programme

Створити та впровадити відповідну
програму підготовки

On-The-Job Training
On-the-Job training for OPS and FCL inspectors

Стажування на робочому місці
Стажування на робочому місці інспекторів
OPS і FCL

Oversight Assessment
On-the-job Training

Звіт щодо аналізу відповідності існуючих
АПУ стандартам ЄС в сферах OPS і FCL
та рекомендації щодо вдосконалення
нормативно-правової бази

Нові / доповнені правила та процедури
відповідно до стандартів ЄС

Oversight Assessment

Analysis of Existing Framework

Результати проекту
Аналіз існуючої нормативної бази

New/amended rules and procedures in
accordance with EU standard

Competency Development

2019

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

Communications
A communications plan will be published in Q1
SAFER-U intends to have a dedicated website,
social media channels, brochure and regular
newsletter to disseminate progress and results

Засоби комунікації
План щодо засобів комунікації буде
опублікований у Q1
SAFER-U буде розповсюджувати інформацію
щодо ходу роботи та її результатів за
допомогою власної інтернет-сторінки, каналів
новин в соціальних мережах, буклетів та
регулярних інформаційних бюлетенів

