Звіт про повторне відстеження результативності наказу Державної
авіаційної служби України від 09 березня 2017 року № 166
«Про затвердження Авіаційних правил України «Метеорологічне
обслуговування цивільної авіації»

1. Вид та назва регуляторного акта,
відстежується, дата його прийняття та номер

результативність

якого

Наказ Державної авіаційної служби України від 09 березня 2017 року
№ 166 «Про затвердження Авіаційних правил України «Метеорологічне
обслуговування цивільної авіації», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 05 вересня 2017 року за № 1092/30960 (далі – регуляторний акт).
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Державна авіаційна служба України.
3. Цілі прийняття регуляторного акта
Головною ціллю регуляторного акта є встановлення вимог щодо
метеорологічного обслуговування цивільної авіації обумовлених додатком 3 до
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Строк виконання заходів з відстеження - з 01 по 24 жовтня 2019 року.
5. Тип відстеження
Повторне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності
статистичним методом.

регуляторного

акта

7. Дані та припущення, на основі яких
результативність, а також способи одержання даних

здійснювалось
відстежувалась

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом
статистичного аналізу, зокрема, інформаційних систем Державіаслужби.
Результативність регуляторного акта відстежувалась на основі аналізу
кількісних та якісних показників впливу регуляторного акта.
Значення цих показників отримані шляхом аналізу даних Державіаслужби
щодо статистики авіаперевезень в Україні та процесу сертифікації провайдерів
аеронавігаційного
обслуговування
за
напрямком
метеорологічного
обслуговування, а також аналізу інформації, яку було зібрано під час аудитів з
безпеки польотів.
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Прогнозні значення показників результативності дії регуляторного акта:
Найменування показника

Розмір показника

Кількість суб'єктів господарювання та/або
фізичних
осіб,
на
яких
поширюватиметься дія акта

72 вітчизняні авіакомпанії

Рівень
поінформованості
суб’єктів середній, проект розміщено на
господарювання та/або фізичних осіб з офіційному сайті Державіаслужби
основних положень акта
не передбачається
Розмір надходжень до державного та
місцевих бюджетів і державних цільових
фондів, пов’язаних з дією акта
Розмір коштів і час, що витрачатимуться
суб'єктами
господарювання
та/або
фізичними особами, пов'язаними з
виконанням вимог акта

Загальна кількість польотів повітряних
суден цивільної авіації у повітряному
просторі України
Загальна кількість обслугованих польотів
повітряних суден цивільної авіації

Загальна
кількість
недержавних
провайдерів
метеорологічного
обслуговування

Кожен з суб’єктів господарювання
на первинне виконання вимог
запропонованого
регуляторного
акта витратить 1,5 години робочого
часу та 234 гривні фінансових
витрат.
Сумарні витрати на виконання
вимог
запропонованого
регуляторного акту суб’єктами
господарювання
сягатимуть
2245964 гривень за рік.
Буде визначено відповідно до
покажчиків
через
рік
після
набирання
чинності
запропонованого
регуляторного
акта
Буде визначено відповідно до
покажчиків
через
рік
після
набирання
чинності
запропонованого
регуляторного
акта
Буде визначено відповідно до
покажчиків
через
рік
після
набирання
чинності
запропонованого
регуляторного
акта

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показниками результативності дії регуляторного акта є:

3

Найменування
показника
суб’єкти
господарювання,
на
яких
поширюватиметься дія
акта
рівень
поінформованості
суб’єктів
господарювання та/або
фізичних
осіб
з
основних
положень
акта

Розмір показника при
базовому відстеженні
71 вітчизняна
авіакомпанія

Високий, регуляторний
акт
розміщено
на
офіційному
веб-сайті
Державіаслужби, інших
інформаційних системах,
зокрема,
Єдиний
державний
реєстр
нормативно-правових
актів,
«Законодавство
України»
розмір надходжень до не передбачається
державного та місцевих
бюджетів і державних
цільових
фондів,
пов’язаних з дією акта
розмір коштів та час,
що
витрачатиметься
суб'єктами
господарювання та/або
фізичними
особами,
пов'язаними
з
виконанням вимог акта
Загальна
кількість
польотів
повітряних
суден цивільної авіації
у повітряному просторі
України
Загальна
кількість
обслугованих польотів
повітряних
суден
цивільної авіації:

Розмір показника при
повторному відстеженні
58 вітчизняних
авіакомпаній

Високий,
регуляторний
акт
розміщено
на
офіційному
веб-сайті
Державіаслужби, інших
інформаційних системах,
зокрема,
Єдиний
державний
реєстр
нормативно-правових
актів,
«Законодавство
України»
не передбачається

215987,58

333123,28

81130

88374

81130

88374
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KlJibKlCTb 3JibOT1B Ta
rroca.n:oK B aeporropTax
YKpa"iHH
m.n:roTo BKa .ll:O IIOJibOTY
eKma)l(lB
IIOB1Tp5IHHX
Ta
cy.n:eH
Ha.n:aHH51
..
...
IIOJibOTHOl .lJ:OKyMeHTau:11
Tala6o KOHCYJibTau:iH
3aranhHa
KlJibKlCTb
He.n:ep)l(aBHHX
rrpoBaii.n:epiB
MeTeopononcrnoro
o6cnyroByBaHH51

9638

13256
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PiBeHb rroimpopMoBaHocTi rrpoBaii.n:epiB MeTeoponoriqttoro o6cnyroByBaHH51 3
OCHOBHHX IIOJIO)l(eHb peryJI51TOpHoro aKTa BHCOKHH. Ili.n:rrpHE:MCTB-KOpHcTyBaqis
MeTeoponori"CJHo"i impopMau:i"i Ta MeTeoponori"CJHoro o6cnyroByBaHH51 - cepe.n:ttiii Ta
3a6e3IIe"CJeHHH IIIJI5IXOM orry6niKyBaHH51 B ocpiu:iiiHHX .n:pyKoBaHHX BH.lJ:aHH51X Ta
p03Mirn:eHH51 B iHcpopMau:iiiHHX CHCTeMaX, 30KpeMa, €.n:HHHH .uep:>I<aBHHH peecTp
HOpMaTHBHo-rrpaBOBHx aKTiB, «3aKoHo.uascTBO YKpa"iHH» Ta ocpiu:iiiHHH se6-cal1T
,ll.ep)l(aBiacJiy)l(611.

9. 01duKa pe3yJihTaTiB peani3au,ii peryJisITopuoro aKTa Ta cTyneuH
)J.OCHrHeHHSI BH3Haqeuux u,iJieH
Ha rri.ucTaBi pe3yJihTaTiB rrosTopHor o si.ucTe)l(eHH51 pe3ynhTaTHBHocTi
peryJI51TOpHoro aKTa MO)l(Ha 3p06HTH BHCHOBOK, mo MeTa Moro rrpHHH51TT51 )].OC5IrHyTa,
a caMe: BCTaHOBJieHO BHMOfH mo.uo MeTeoponori"CJHOfO o6cnyroByBaHH51 U:HBiJihHOl
asiau:i"i, o6yMoBJieHi .uo.uaTKOM 3 .uo KoHBeHu:i"i rrpo Mi)l(Hapo.uHy U:HBiJihHY asiau:i10.
IlpHHH51TT51 peryJI51TOpHoro aKTa )].03BOJIHJIO Ha6JIH3HTH po6oTy rrpoBaif.uepiB
MeTeoponori"CJHoro o6cnyroByBaHH51 B YKpa"iHi .uo Mi)l(Hapo.uHoro piBH51.
PeryJI5ITOpHHH aKT Bi.urroBi.uae rrpHHU:HIIaM .uep)l(aBHOI peryJI51TOpHo1 noniTHKH.
Ilepio)].H"CJHe
Bi.UCTe)l(eHH51
pe3yJihTaTHBHOCTi
peryJI51TOpHoro
aKTa
rrpOBO)].HTHMeTbC51 y BepecHi 2022 po Ky.

f oJIOBa ,ll.ep)l(aBHOl aBiau:iiiHOl
cJiy)l(6H YKpa"iHH

2019 p.

~-

