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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

гідрометеорологічну діяльність" щодо вдосконалення провадження 
гідрометеорологічної діяльності в Україні, 

внесений Кабінетом Міністрів України 
(реєстр. № 6513 від 13.01.2022 р.)

За дорученням першого заступника Голови Верховної Ради України 
від 14.01.2022 Комітет з питань екологічної політики та природокористування на 
своєму засіданні 18 травня 2022 року (протокол № 124) розглянув проект Закону 
про внесення змін до Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність" 
щодо вдосконалення провадження гідрометеорологічної діяльності в Україні 
(реєстр. № 6513 від 13.01.2022), внесений Кабінетом Міністрів України.

Як зазначено у пояснювальній записці, метою законопроекту є 
забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері 
гідрометеорологічної діяльності, здійснення якісних гідрометеорологічних 
спостережень та спостережень за рівнем забруднення навколишнього 
природного середовища, підвищення ефективності прогнозування, 
гідрометеорологічного обслуговування в Україні, дотримання вимог 
законодавства суб’єктами відносин у гідрометеорологічній сфері.

Зокрема, законопроектом передбачається:
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 та громадян; 
покращення правового статусу національної гідрометеорологічної служби 

та її працівників.
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Головне науково-експертне управління висловило щодо змісту 

законопроекту зауваження і пропозиції. Так, термінологія проекту (зміни до ч. 1 
ст. 1 «Терміни та визначення» Закону) вимагає доопрацювання, а саме 
визначення термінів «гідрометеорологічна діяльність», «інформація про рівень 
забруднення навколишнього природного середовища» та «спостереження за 
рівнем забруднення навколишнього природного середовища».

Головне управління звернуло увагу, що у законопроекті практично не 
регулюються питання господарської діяльності у сфері гідрометеорологічної 
діяльності. Також зазначило, що законопроект містить внутрішні неузгодженості 
та неузгодженості із іншими законодавчими актами.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій відмітила, що 
прийняття законопроекту сприятиме підвищенню якості діяльності національної 
гідрометеорологічної служби, призведе до зменшення збитків економіки та 
населення від несприятливих погодних умов, небезпечних і стихійних 
гідрометеорологічних явищ. ДСНС рекомендує прийняти законопроект за 
основу.

Міністерство внутрішніх справ України пропонує підтримати 
законопроект у редакції, внесеній Кабінетом Міністрів України.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначило, 
що законопроект не суперечить законам, що регулюють бюджетні відносини.

Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив висновок та прийняв 
рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність" щодо 
вдосконалення провадження гідрометеорологічної діяльності в Україні 
(реєстр. № 6513 від 13.01.2022), внесений Кабінетом Міністрів України, 
за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

Співдоповідачем на пленарному засіданні із зазначеного питання 
визначено народного депутата України, голову підкомітету з питань цивільного 
захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного або природного характеру та подолання негативного впливу на 
довкілля, завданого збройним конфліктом на території Донецької та Луганської 
областей Мандзія С.В.
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