
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Міністерства оборони України 

“Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та допуску аеродромів та 
злітно-посадкових майданчиків державної авіації України” 

 
1. Обґрунтування необхідності видання наказу 
Розроблення Міністерством оборони України проекту наказу 

Міністерства оборони України “Про затвердження Змін до Порядку 
реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків 
державної авіації України” обумовлено необхідністю реалізації положень 
статті 7 Повітряного кодексу України стосовно здійснення нормативно-
правового регулювання діяльності в галузі державної авіації України в 
частині удосконалення порядку реєстрації та допуску до експлуатації 
аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України. 

 
2. Мета і шляхи її досягнення 
Проект наказу розроблено з метою удосконалення механізму процесу 

проведення реєстрації та допуску до експлуатації аеродромів та злітно-
посадкових майданчиків державної авіації України. 

 
3. Правові аспекти 
У цій сфері правового регулювання діє Повітряний кодекс України.  
Реалізація наказу не потребує прийняття нових або внесення змін до 

чинних нормативно-правових актів. 
 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація зазначеного наказу не потребує виділення додаткових 

бюджетних асигнувань. 
 
5. Позиція заінтересованих органів 
Проект наказу потребує погодження із Державною регуляторною 

службою України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною 
прикордонною службою України та Державною службою України з 
надзвичайних ситуацій. 

 
6. Регіональний аспект 
Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративно-

територіальних одиниць та не потребує погодження з місцевими органами 
виконавчої влади. 

 
61. Запобігання дискримінації 
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 
 
7. Запобігання корупції 
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У проекті наказу відсутні правила і процедури, що можуть містити 
ризики вчинення корупційних правопорушень. 

 
8. Громадське обговорення 
Громадське обговорення здійснюється шляхом оприлюднення  

проекту наказу в електронних засобах масової інформації на офіційному  
WEB-сайті Міністерства оборони України http://www.mil.gov.ua/  
у розділі “Регуляторна діяльність”. 

 
9. Позиція соціальних партнерів 
Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, не потребує 

погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських 
профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій 
роботодавців. 

 
10. Оцінка регуляторного впливу 
Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики. 
 
101. Вплив реалізації акта на ринок праці 
 Реалізація акта не впливає на ринок праці. 
 
11. Прогноз результатів 
Видання наказу Міністерства оборони України “Про затвердження 

Змін до Порядку реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових 
майданчиків державної авіації України” дозволить удосконалити механізм 
процесу проведення реєстрації та допуску до експлуатації аеродромів та 
злітно-посадкових майданчиків державної авіації України. 

 
 

Начальник Управління регулювання діяльності  
державної авіації України М.Б.КУШНІРУК 
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