План перегляду галузевих нормативних документів
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
№
з/п

Позначення
галузевого НД

Назва галузевого
НД

ЧинПозначення та
Виконання робіт
ність
назва
(місяць, рік) з
(чиннаціонального
перегляду
ний,
стандарту та\або
галузевого НД
чинний
нормативноПочаток Закінчедо..., не правового акту,
(місяць,
ння
чинний) на який замінено
рік)
(місяць,
галузевий НД
рік)

1

ГСТУ
75.200013528001-2002

Нормативні
документи
Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення
від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи.
Порядок надання
позначення

не
чинний
(наказ
ДСНС
України
від
27.09.
2019
№ 559)

2

СОУ
МНС
75.200013528002:2010

Безпека у
надзвичайних
ситуаціях.
Фільтрувальні
засоби
індивідуального
захисту органів
дихання

чинний
(наказ
МНС
України
від
25.02.
2010
№ 104)

Етап
перегляду
галузевого
НД

Виконавці

Джерело
фінансування

Найменування
та код
бюджетної
програми за
рахунок якої
фінансують
роботи

Назва, дата та Примітка
номер
нормативноправового
акта, який
установлює
обов’язковість
застосування
галузевого НД

Потребує
опрацювання
питання
щодо
розроблення
ДСТУ

2
населення у
надзвичайних
ситуаціях.
Класифікація й
загальні технічні
вимоги
3

СОУ
МНС
75.200013528003:2011

Автоматизовані
системи раннього
виявлення
надзвичайних
ситуацій та
оповіщення. Типи
й загальні технічні
вимоги

чинний
(наказ
МНС
України
від
04.04.
2011
№ 333)

4

СОУ
МНС
75.200013528004:2010

Безпека у
надзвичайних
ситуаціях. Засоби
очищення повітря
захисних споруд
цивільного
захисту (цивільної
оборони).
Класифікація й
загальні технічні
вимоги

чинний
(наказ
МНС
України
від
27.12.
2010
№ 92)

5

СОУ
МНС
75.200013528005:2011

Безпека у
надзвичайних
ситуаціях.
Комплекти засобів
індивідуального
захисту
рятувальників.
Класифікація і
загальні вимоги

чинний
(наказ
МНС
України
від
19.12.
2011
№ 1328)

6

СОУ
МНС
75.200013528-

Безпека у
надзвичайних
ситуаціях. Режим
діяльності

чинний
(наказ
МНС
України

Проєкт ДСТУ
01.2020 12.2020
Засоби очищення
повітря захисних
споруд
цивільного
захисту. Загальні
технічні вимоги

проєкт
ДСТУ на
стадії
технічної
перевірки
в НОС

ІДУ НД ЦЗ

Державний
бюджет

1006080
«Наукова і
науковотехнічна
діяльність у
сфері
цивільного
захисту і
пожежної
безпеки»

-

Потребує
доопрацювання
питання
щодо
розроблення
ДСТУ

3
06:2011

рятувальників, що
використовують
засоби
індивідуального
захисту під час
ліквідування
наслідків аварій
на хімічно та
радіаційнонебезпечних
об'єктах. Загальні
вимоги

від
16.12.
2011
№ 1329)

7

РД
Наставление
не
52.04.107- гидрометеорологи застосо86
ческим станциям вується
и постам.
Выпуск 1.
Наземная
подсистема
получения данных
о состоянии
природной среды.
Основные
положения и
нормативные
документы

8

Наставление по
не
службе прогнозов. застосоРаздел 3. Служба вується
гидрологических
прогнозов Ч. ІІІ.
Служба морских
гидрологических
прогнозов

9

ДСТУ
3513-97

Державний
стандарт
Метеорологія.
Терміни та

Настанова
01.2018 12.2020
гідрометеорологічним
станціям і
постам.
Державна
система
гідрометеорологі
чних
спостережень.
Основні
положення

завершено

УГ ДСНС
( УкрГМІ)

Державний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

Настанова з
морського
гідрометеорологічного
прогнозування

01.2018 12.2019

завершено

УГ ДСНС
( ГМЦ
ЧАМ)

Державний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

чинний ДСТУ 3513:2021 01.2019 12.2020
до 01.11. Метеорологія.
2021
Терміни та
визначення

завершено

УГ ДСНС
(УкрГМІ)

Державний
бюджет

КПКВ 1006070
«Наукова і
науковотехнічна

4
визначення
основних понять

основних
понять.

діяльність у
сфері
гідрометеорології»

10

1.Наставление
не застогидрометеорологи совуєтьческим станциям ся
и постам. Вып. 4.
Аэрологические
наблюдения на
станциях. Ч. ІІІ-а.
Температурноветровое
зондирование
атмосферы
системой
«Метеорит»-РКЗ.
2. Методические
указания.
Вып.
49. Уточнение
методики
производства и
обработки
аэрологических
наблюдений

Настанова
01.2018 12.2020
гідрометеорологі
чним станціям і
постам.
Аерологічні
спостереження
на станціях.
Температурновітрове
радіозондування
атмосфери
системою
«Радіотеодоліт УЛ – ПАЗА –
12М»

завершено

УГ ДСНС
(УкрГМІ,
ЦГО)

11

Положение о
чинний
порядке открытия,
закрытия и
изменения
разрядности
оперативнопроизводственных
сетевых
наблюдательных
организаций
Госкомгидроме-та
СССР

Про
12.2019 12.2021
затвердження
Порядку
відкриття,
закриття,
переносу та
зміни
розрядності
пунктів
гідрометеорологі
чних
спостережень

проєкт
документа
розроблено

УГ ДСНС

Державний
бюджет

КПКВ 1006070
«Наукова і
науковотехнічна
діяльність у
сфері
гідрометеорології»,
КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

5
12 ОСТ
52.04.1383

Актинометрия.
чинний
Средства
измерений. Общие
технические
требования

Актинометрія.
01.2018 12.2020
Засоби
вимірювання.
Загальні технічні
вимоги

проєкт
документа
розроблено

УГ ДСНС
(ЦГО)

Державний
бюджет

13 РД
52.11.9086

Нормы времени
на работы,
выполняемые
специалистами
отделов (групп)
аэрологии ГМЦ
УГКС и
нормативы их
численности

чинний

Норми часу на
01.2018 12.2020
роботи, які
виконують
спеціалісти
сектору аерології
відділу
метеорології
ЦГО і нормативи
їх чисельності

проєкт
документа
розроблено

УГ ДСНС
(ЦГО)

Державний КПКВ 1006060
бюджет
«Гідрометеорологічна
діяльність»

14 РД
Единые
чинний
52.11.121- отраслевые нормы
86
расхода основних
материалов при
производстве
аерологических
наблюдений

Настанова
01.2018 12.2020
гідрометеорологі
чним станціям і
постам.
Аерологічні
спостереження
на станціях.
Температурновітрове
радіозондування
атмосфери
системою
«Радіотеодоліт УЛ – ПАЗА –
12М»

УГ ДСНС
(ЦГО)

Державний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

УГ ДСНС
(ЦГО)

Державний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

15

Руководство по
проведению
методических
инспекций

чинний

Перевірка
01.2018 12.2020
аерологічних
спостережень на
станції.

проєкт
документа
розроблено

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

Буде впроваджено
після
розгляду
на
засіданні
Техніч-ної
ради
УкрГМЦ
Буде
впроваджено
після
розгляду
на
засіданні
Технічної
ради
УкрГМЦ

Буде впроваджено
після
розгляду

6
аэрологических
станций

Методичні
рекомендації

16

Атлас облаков.
Гидрометиздат

не засто- Класифікація
совуєть- хмар.
ся
Методичні
рекомендації

17

Методические
не застоуказания
совуєтьуправлениям
ся
Гидрометслужбы.
№ 24. Инспекция
актинометрически
х наблюдений

Перевірка
актинометричних спостерережень на станції.
Методичні
рекомендації

на
засіданні
Техніч-ної
ради
УкрГМЦ
01.2019 12.2020

завершено

УГ ДСНС
(УкрГМІ,
ЦГО)

Державний
бюджет

КПКВ 1006070
«Наукова і
науковотехнічна
діяльність у
сфері
гідрометеорології»,
КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

01.2018 12.2019

завершено

УГ ДСНС
(УкрГМІ,
ЦГО)

Державний
бюджет

КПКВ 1006070
«Наукова і
науковотехнічна
діяльність у
сфері
гідрометеорології»,
КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

7
18

Методические
указания по
проведению
критического
контроля
результатов
метеорологических наблюдений
на сети станций

19

20

не засто- Просторовосовуєть- часовий
ся
контроль даних
метеорологічних
спостережень
станцій.
Методичні
рекомендації

01.2018 12.2020

завершено

УГ ДСНС
(УкрГМІ,)

Государственный не застоводный кадастр.
совуєтьЕжегодные
ся
данные о режиме
и ресурсах
поверхностных
вод суши. Часть 1.
Реки и каналы.
Часть 2. Озера и
водохранилища.
(Образец)

Макет «Щорічні 01.2018 12.2020
дані про режим
та ресурси
поверхневих вод
суші Частина 1.
Річки і канали.
частина 2. Озера
та водосховища»

завершено

УГ ДСНС
Державний КПКВ 1006060
(ЦГО,
бюджет
«ГідрометеКіровоградс
орологічна
ький ЦГМ)
діяльність»

Дополнения и
изменения к
методическим
указаниям по
ведению
государственного
водного кадастра.
Раздел 1.
Поверхностные
воды. Выпуск 3.
Состояние и
подготовка к
печати изданий
серии 2
«Ежегодные
данные». Часть 1.
«Ежегодные

Настанова
01.2018 12.2020
гідрометеорологі
чним станціям і
постам. Випуск
6. Частина 3.
Складання та
підготовка до
друку
гідрологічного
щорічника

проєкт
документа
розроблено

УГ ДСНС
(ЦГО)

чинний

Державний КПКВ 1006070
бюджет
«Наукова і
науковотехнічна
діяльність у
сфері
гідрометеорології»

Державний КПКВ 1006060
бюджет
«Гідрометеорологічна
діяльність»

Буде впроваджено
після
розгляду
на
засіданні
Техніч-ної
ради
УкрГМЦ

8
данные о режиме
и ресурсах
поверхностных
вод суши»
21

Инструкция по
кодированию
пунктов
гидрологических
наблюдений на
реках, каналах,
озерах,
водохранилищах,
морях и морских
устьевых рек

22

не
застосовуєтся

Методичні
01.2018 12.2019
рекомендації з
кодування
поверхневих
водних об’єктів у
системі
державного
водного кадастру

завершено

УГ ДСНС
(ЦГО)

Державний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

Макет «Каталог
не
рек, каналов, озер застосои водохранилищ» вуєтся

Макет Каталогу
річок, каналів,
озер і
водосховищ

01.2018 12.2019

завершено

УГ ДСНС
(ЦГО)

Державний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

23

Структура
публикуемой
части
государственного
водного кадастра

Структура
частини
державного
водного
кадастру, яка
публікується

01.2018 12.2019

завершено

УГ ДСНС
(ЦГО)

Державний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

24

Руководство
чинний
воднобалансовым
станциям

доопрацювання
проєкту НД

УГ ДСНС
( ЦГО,
УкрГМІ)

Державний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»
КПКВ 1006070
«Наукова і
науковотехнічна
діяльність у
сфері
гідрометеорології»

не
застосовуєтся

Настанова
01.2018 12.2021
гідрометеорологі
чним станціям і
постам.
Спостереження
на водно
балансових
станціях

9
25

Методические
не засторекомендации по совусоставлению и
ється
ведению ТД
(Технических дел)
гидрологических
постов

Методичні
01.2018 12.2020
рекомендації зі
складання і
ведення
Технічних справ
гідрологічних
постів

проєкт
документа
розроблено

УГ ДСНС
(ЦГО)

Державний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

26

Методические
чинний
указания по
ведению
государственного
водного кадастра.
Раздел 1.
Поверхностные
воды. Вып. 4.
Составление и
подготовка к
печати изданий
серии 3
«Многолетние
данные о режиме
и ресурсах
поверхностных
вод суши. Часть 1.
Реки и каналы.
Часть 2. Озера и
водохранилища»

Методичні
01.2018 12.2021
рекомендації з
ведення
державного
водного
кадастру. Розділ
1. Поверхневі
води. Вип. 4.
Складання та
підготовка до
друку видань
серії 3
«Багаторічні дані
про режим і
ресурсах
поверхневих вод
суші. Частина 1.
Річки і канали.
Частина 2. Озера
і водосховища»

доопрацюва
ння проєкту
НД

УГ ДСНС
Держав(ЦГО,
ний
Світловодсь бюджет
ка ГМО
Кіровоградс
ького ЦГМ)

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

27

Методические
не
указания по
застосоведению
вується
государственного
водного кадастра.
Раздел 1.
Поверхностные
воды. Выпуск 1.
Общие положения

Методичні
вказівки з
ведення
державного
водного
кадастру. Розділ
1. Поверхневі
води. Випуск 1.
Загальні
положення

завершено

УГ ДСНС
(ЦГО)

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

01.2018 12.2020

Державний
бюджет

Буде впроваджено
після
розгляду
на
засіданні
Техніч-ної
ради
УкрГМЦ

10
28

Методические
указания по
ведению
государственного
водного кадастра.
Раздел 1.
Поверхностные
воды. Выпуск 2.
Составление и
подготовка к
печати изданий
серии 1
«Каталожные
данные». Часть 1.
Каталог рек,
каналов, озер и
водохранилищ

чинний

Методичні
01.2018 12.2023
рекомендакції з
ведення
державного
водного
кадастру. Розділ
1. Поверхневі
води. Випуск 2.
Складання та
підготовка до
друку видань
серії 1
«Каталожні
дані». Частина 1.
Каталог річок,
каналів, озер і
водосховищ

29

Методические
чинний
указания по
ведению
государственного
кадастра. Раздел 1.
Поверхностные
воды. Вып. 6.
Подготовка
первичных
данных. Часть 2.
Озера и
водохранилища.
Том II. Правила
заполнения
книжек

Методичні
вказівки з
ведення
державного
водного
кадастру. Розділ
1. Поверхневі
води.
Випуск 6.
Підготовка
первинних
даних. Частина
2. Озера і
водосховища.
Том II. Правила
заповнення
книжок

01.2018 12.2020

30

Наставление
чинний
гидрометеорологи
ческим станциям

Настанова
01.2018 12.2020
гідрометеорологі
чним станціям і

УГ ДСНС
Держав(Світловодс ний
ька ГМО
бюджет
Кіровоградс
ького ЦГМ,
ЦГО)

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

проєкт
документа
розроблено

УГ ДСНС
Держав(ЦГО,
ний
Кіровоградс бюджет
ький ЦГМ)

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

Буде впроваджено
після
розгляду
на
засіданні
Техніч-ної
ради
УкрГМЦ

проєкт
документа
розроблено

УГ ДСНС
(ЦГО)

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна

Буде впроваджено
після

Державний
бюджет

11
и постам. Вып.
6.Ч. 3.
Составление и
подготовка к
печати
гидрологического
ежегодника

постам. Вип. 6.
Ч. 3. Складання
та підготовка до
друку
гідрологічного
щорічника

діяльність»

розгляду
на
засіданні
Техніч-ної
ради
УкрГМЦ

31

Наставление
чинний
гидрометеорологи
ческим станциям
и постам. Вып. 7.
Ч. 1.
Гидрометеорологи
ческие
наблюдения на
озерах и
водохранилищах

Настанова
01.2018 12.2020
гідрометеорологі
чним станціям і
постам. Вип. 7.
Ч. 1.
Гідрометеоролог
ічні
спостереження
на озерах і
водосховищах

проєкт
документа
розроблено

УГ ДСНС
Держав(ЦГО,
ний
Кіровоградс бюджет
ький ЦГМ)

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

Буде впроваджено
після
розгляду
на
засіданні
Техніч-ної
ради
УкрГМЦ

32

Наставление
чинний
гидрометеорологи
ческим станциям
и постам.
Вып. 10.
Инспекция
гидрометеорологи
ческих станций и
постов. Ч. II.
Инспекция
гидрологических
наблюдений и
работ

Настанова
01.2018 12.2020
гідрометеорологі
чним станціям і
постам.
Перевірка
гідрометеорологі
чних станцій і
постів.
Перевірка
гідрологічних
спостережень і
робіт

проєкт
документа
розроблено

УГ ДСНС
(ЦГО)

Державний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

Буде впроваджено
після
розгляду
на
засіданні
Техніч-ної
ради
УкрГМЦ

33

Программа
чинний
«Краткого
гидрологического
очерка по
территории
станции»

Програма
01.2018 12.2021
«Короткого
гідрологічного
нарису території
станції»

доопрацюва
ння проєкту
НД

УГ ДСНС
(ЦГО)

Державний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

34

Наставление
чинний
гидрометеорологи

Настанова
01.2018 12.2020
гідрометеорологі

проєкт
документа

УГ ДСНС
( ЦГО,

Державний

КПКВ 1006060
«Гідромете-

Буде впроваджено

12
ческим станциям
и постам. Вып. 2.
Ч. ІІ.
Гидрологические
наблюдения на
постах

35

РД
Единые
чинний
52.10.136- отраслевые нормы
87
времени на
работы,
выполняемые в
отделах (группах)
гидрометеорологи
и моря

чним станціям і
постам.
Гідрологічні
спостереження
на постах

розроблено

УкрГМІ)

Єдині галузеві
01.2018 12.2019
норми часу на
роботи, що
виконуються у
підрозділах
гідрометеоророл
огії моря

проєкт
документа
розроблено

бюджет

орологічна
діяльність»
КПКВ 1006070
«Наукова і
науковотехнічна
діяльність у
сфері
гідрометеорології»

після
розгляду
на
засіданні
Техніч-ної
ради
УкрГМЦ

УГ ДСНС
Держав(ГМЦ ЧАМ) ний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

Буде впроваджено
після
розгляду
на
засіданні
Техніч-ної
ради
УкрГМЦ

36

Положение о
вековых
гидрологических
наблюдениях на
морях,
омывающих
берега СССР, и в
устьях рек,
впадающих в них

чинний

Положення про 01.2018 12.2019
вікові
гідрологічні
спостереження
на акваторії
Чорного та
Азовського морів

проєкт
документа
розроблено

УГ ДСНС
Держав(ГМЦ ЧАМ) ний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

Буде впроваджено
після
розгляду
на
засіданні
Техніч-ної
ради
УкрГМЦ

37

Руководство по
чинний
гидрометеорологи
ческому
обеспечению
морских отраслей
народного
хозяйства

Настанова з
01.2018 12.2019
оперативного
гідрометеорологі
чного
забезпечення та
обслуговування
галузей
національної
економіки.

проєкт
документа
розроблено

УГ ДСНС
Держав(ГМЦ ЧАМ) ний
бюджет

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

Буде впроваджено
після
розгляду
на
засіданні
Техніч-ної
ради
УкрГМЦ

13
Морське
гідрометеорологі
чне забезпечення
та обслуговування
38

Наставление
чинний
гидрометеорологи
ческим станциям
и постам. Вып. 9.
Гидрометеорологи
ческие
наблюдения на
морских станциях
и постах.
Ч.І.
Гидрологические
наблюдения на
береговых
станциях и постах

Настанова
01.2021 12.2023
гідрометеорологі
чним станціям і
постам.
Гідрометеоролог
ічні
спостереження
на морських
гідрометеорологі
чних станціях і
постах.
Гідрологічні
спостереження
на берегових
станціях і постах

розробка
макета НД

УГ ДСНС
Держав(Донецький ний
РЦГМ, ГМЦ бюджет
ЧАМ)

КПКВ
10006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

39

Атлас ледовых
образований

чинний

Атлас льодових
утворень

розробка
макета НД

УГ ДСНС
Держав(Донецький ний
РЦГМ)
бюджет

КПКВ
10006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

40

ДСТУ 3517-97
Гідрологія суші.
Терміни та
визначення
основних понять

чинний

ДСТУ Гідрологія 01.2022 12.2023
суші.
Терміни та
визначення
основних понять

УГ ДСНС
( ЦГО,
УкрГМІ)

КПКВ 1006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»,
КПКВ 1006070
«Наукова і
науковотехнічна
діяльність у
сфері
гідрометеорології»

01.2021 12.2023

Державний
бюджет

14
41

НД “Просторово- чинний
часовий контроль
даних
метеорологічних
спостережень
станцій.
Методичні
рекомендації»

Методичні
01.2021 12.2023
рекомендації
щодо уточнення
критеріїв
достовірності
при здійсненні
автоматизованог
о просторового
контролю даних
метеорологічних
спостережень

42

Методические
чинний
рекомендации по
изучению стока
наносов на реках с
малой мутностью

Методичні
01.2021 12.2023
рекомендації з
вивчення стоку
наносів на річках
з малою
мутністю

43

Наставление
чинний
гидрометеорологи
ческим станциям
и постам.
Вып.6.
Гидрологические
наблюдения и
работы на речных
станциях и
постах.
Ч.І.
Гидрологические
наблюдения и
работы на
больших и
средних реках.
Ч. II.
Гидрологические
наблюдения и
работы на малых
реках

Настанова
01.2021 12.2023
гідрометеорологі
чним станціям і
постам.
Гідрологічні
річкові
спостереження і
роботи на
станціях і
постах.
Організація
гідрологічних
спостережень і
робіт на річках

УГ ДСНС
(УкрГМІ)

Державний
бюджет

КПКВ 1006070
«Наукова і
науковотехнічна
діяльність у
сфері
гідрометеорології»

розробка
макета НД

УГ ДСНС
(ЦГО)

Державний
бюджет

КПКВ
10006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

розробка
макета НД

УГ ДСНС
(ЦГО,
УкрГМІ)

Державний
бюджет

КПКВ
10006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»,
КПКВ 1006070
«Наукова і
науковотехнічна
діяльність у
сфері
гідрометеорології»

15
44

Методические
чинний
указания
республиканским
и
территориальным
Управлениям по
гидрометеорологи
и и контролю
природной среды
№ 92.
Определение
максимальних
расходов воды по
меткам уровня
высоких вод

Методичні
рекомендації з
визначення
максимальних
витрат води за
мітками рівня
високих вод

УГ ДСНС
(ЦГО)

Державний
бюджет

КПКВ
10006060
«Гідрометеорологічна
діяльність»

45

Наставление
чинний
гидрометеорологи
ческим станциям
и постам.
Вып.12.
Наблюдения за
радиоактивным
загрязнением
природной среды

Настанова
01.2021 12.2022
гідрометеорологі
чним станціям і
постам.
Спостереження
за радіоактивним
забрудненням
навколишнього
природного
середовища.
Спостереження
за радіоактивним
забрудненням
атмосферного
повітря
(атмосферні
випадіння і
аерозолі)

УГ ДСНС
(УкрГМІ)

Державний
бюджет

КПКВ 1006070
«Наукова і
науковотехнічна
діяльність у
сфері
гідрометеорології»

46

Наставление
чинний
гидрометеорологи
ческим станциям
и постам.
Вып.12.
Наблюдения за

Настанова
01.2021 01.2022
гідрометеорологі
чним станціям і
постам.
Спостереження
за радіоактивним

УГ ДСНС
(УкрГМІ)

Державний
бюджет

КПКВ 1006070
«Наукова і
науковотехнічна
діяльність у
сфері

01.2021 12.2023

розробка
макета НД

16

47

радиоактивным
загрязнением
природной среды

забрудненням
навколишнього
природного
середовища.
Спостереження
за радіоактивним
забрудненням
вод суші і
морських вод

Наставление
чинний
гидрометеорологи
ческим станциям
и постам.
Вып.12.
Наблюдения за
радиоактивным
загрязнением
природной среды

Настанова
01.2022 12.2023
гідрометеорологі
чним станціям і
постам.
Спостереження
за радіоактивним
забрудненням
навколишнього
природного
середовища.
Спостереження
за радіоактивним
забрудненням
територій

гідрометеорології»

УГ ДСНС
(УкрГМІ)

Державний
бюджет

КПКВ 1006070
«Наукова і
науковотехнічна
діяльність у
сфері
гідрометеорології»

_____________________________________
Скорочення: ГМО – гідрометеорологічна обсерваторія;
ГМЦ ЧАМ – гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів;
ДП «УкрНДНЦ» – Національний орган стандартизації - Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»;
РЦГМ – регіональний центр з гідрометеорології;
ЦГМ – обласний центр з гідрометеорології;
ЦГО – центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського;
УГ ДСНС – Управління гідрометеорології ДСНС;
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УкрГМІ – Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України;
УкрГМІ – Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України.

