
№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3 завдань та пріоритетних 

напрямків діяльності 

авіаційного транспорту на  

2009 рік 

 розвитку 

Сектор 

стратегічного 

планування 

   

4 Забезпечення робіт з 

прийняття Повітряного 

Кодексу України в частині 

законодавчого забезпечення 

діяльності авіації загального 

призначення 

План Мінтрансу  За планом 

Мінтрансу 

  

5 
Забезпечення реалізації 

Державної комплексної 

програми розвитку 

авіаційного транспорту 

України на період до 2010 

року”. 

постанова Кабінету 

Міністрів України від 

27 липня 2001 року № 

919 

УАБ Протягом 

2009 року 

  

6 
Підготовка до перевірки 

ІКАО щодо усунення 

Україною недоліків 

виявлених під час 

проведення аудиту  України 

з авіаційної безпеки у травні 

2007 року. 

згідно з Планом ІКАО УАБ І - ІІІ квартал 

 2009 року 

  

7 
Розробка та введення в 

дію першого етапу 

інформаційно-аналітичної 

системи з питань авіаційної 

безпеки на базі комп’ютерних 

технологій та підготовка бази 

для створення єдиної 

Державна програма 

авіаційної безпеки ЦА 
УАБ Протягом року   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 3 

Державної інформаційно-

аналітичної  системи з 

авіаційної безпеки.   

8 Розробка прогнозних 

показників роботи авіаційної 

галузі України 

Доручення МТЗУ та 

ДАА 

Відділ авіаційної 

статистики, 

прогнозування 

та економічного 

аналізу 

 

Згідно запитів Інформаційне 

повідомлення 

 

9 Супроводження розгляду в 

Верховній Раді України 

проекту Закону України 

«Про приєднання до 

Конвенції для уніфікації 

деяких правил міжнародних 

повітряних перевезень » 

(«Монреальська конвенція»)  

Розпорядження КМУ 

від 15.03.2006 №151-р 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків  

Протягом 

року 

Законопроект 

зареєстрований 

у ВРУ 

25.09.2008 за 

№099 

 

10 Організація перевізування 

Закону України «Про 

ратифікацію Конвенції про 

міжнародні майнові права на 

рухоме обладнання та 

Протоколу до Конвенції про 

міжнародні майнові права на 

рухоме обладнання з питань 

авіаційного обладнання, 

прийнятих 16 листопада 

2001 року у м. Кейптаун » 

Реалізація проекту ТД з 

боку ЄС «Приєднання 

до/та імплементація 

Україною міжнародних 

угод та конвенцій у 

галузі транспорту» 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

   

11 Укладення Робочих 

домовленостей між 

Державіаадміністрацією та 

Передача функцій від 

JAA до EASA, закриття 

JAA з 30.06.2009 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, інші 

До 30.06.2009   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 4 

Європейським агентством з 

безпеки польотів (EASA) 

підрозділи 

12 Розроблення змін до 

Положення про службу 

пожежної безпеки в 

авіаційному транспорті 

України 

Галузева програма 

поліпшення пожежної 

безпеки на об’єктах 

транспортного 

комплексу та зв’язку 

України (наказ 

Мінтрансу від 

25.05.2006 № 504) 

Сектор 

пожежної 

безпеки, 

юридичне 

управління 

Перше 

півріччя 
  

13 Внесення змін до Правил 

пожежної безпеки в 

цивільній авіації України 

Галузева програма 

поліпшення пожежної 

безпеки на об’єктах 

транспортного 

комплексу та зв’язку 

України (наказ 

Мінтрансу від 

25.05.2006 № 504) 

Сектор 

пожежної 

безпеки,  

Украеропроект, 

юридичне 

управління 

Грудень   

14 Участь у розробці Концепції 

та Державної програми 

безпеки польотів 

Наказ Мінтрансзв’яку  

від 03.08.07 №665 

Резолюція Міністра від 

04.12.07 

Управління 

незалежного 

розслідування 

Червень Підвищення 

рівня БП 

 

15 Погодження та затвердження       

Програми        розвитку 

аеронавігаційної системи 

України на 2009-2013 роки. 

Положення про 

Державіаадміністрацію 

Гуцан Р.В. 

Шупік О.В. 

II кв.   

16 Впровадження в Україні 

вимог Part 145, Part 147, Part 

66  

та Part 21 (частини H, I та P) 

Вказівка керівництва 

Державіаадміністрації, 

плани проекту 

«Twinning» 

ключові 

експерти, 

начальники 

відповідних 

відділів, 

згідно з 

затвердженим 

планом 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 5 

заступник 

начальника 

управління, 

начальник 

управління 

17 Вирішення робочих питань з 

представниками ВАТ “ОКБ 

им.  А.С. Яковлева та 

ознайомлення з доказовою 

документацією з метою 

підписання Рамкового 

рішення щодо ресурсів та 

строків служби  літаків Як-

40, Як-42. 

Відсутність діючих 

документів на Україні. 

Заступник 

начальника 

управління 

І квартал 

2009р 

  

18 Вирішення робочих питань з 

представниками ВАТ 

“Камов” та ознайомлення з 

доказовою документацією з 

метою підписання Рамкового 

рішення щодо ресурсів та 

строків служби вертольотів 

Ка-26, 

Ка-32. 

Відсутність діючих 

документів на Україні. 

Заступник 

начальника 

управління 

І квартал 

2009р 

  

19 Вирішення робочих питань з 

представниками ВАТ 

“Миль” та ознайомлення з 

доказовою документацією з 

метою підписання Рамкового 

рішення щодо ресурсів та 

строків служби вертольотів 

Мі-2, Мі-8. 

Відсутність діючих 

документів на Україні. 

Заступник 

начальника 

управління 

І квартал 

2009р 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 6 

ІІ. Виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України 

1 Забезпечення повітряних 

перевезень вищих посадових 

осіб, офіційних делегацій 

України та іноземних держав 

«Положення про 

організацію, виконання 

та забезпечення 

повітряних перевезень 

вищих посадових осіб», 

затверджене 

постановою КМУ від 

27.09.99 р. № 1784-52, 

наказ МТЗУ від 

24.12.96 р. № 415 «Про 

організацію повітряних 

перевезень літерними 

та підконтрольними 

рейсами» 

Сектор 

організації 

особливо 

важливих 

польотів 

Протягом 

року 

  

2 Забезпечення ведення 

бухгалтерського обліку з 

дотримання єдиних 

методологічних засад 

 

Зг.Закону України «Про 

бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в 

Україні» від 

16.07.99р.№996-XIV 

 

 

Муратов Д.В. Постійно   

3 Складання бухгалтерського 

звіту (баланс) про 

використання бюджетних 

коштів апарату 

Зг.Закону України «Про 

бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в 

Україні» від 

16.07.99р.№996-XIV 

 

Муратов Д.В. 

 

 

 

  

4 Підготовка звітів до 

пенсійного фонду: 

-розрахунок страхових 

зг. Закону „Про 

загальнообов”язкове 

державне пенсійне 

 

 

Манусова З. С. 

 

Щомісячно 
Щоквартально 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 7 

внесків на 

загальнообов´язкове 

пенсійне страхування ; 

-форма 1-ДФ; 

 

 

-персоніфікація; 

страхування»  

 

«Про податок з доходів 

фізичних осіб» від 

22.05.2003р.№889-IV 

 

Зг.Закону «Про 

загальнообов”язкове 

державне пенсійне 

страхування»  

 

Раз у рік-

річна 

 

5 Підготовка та надання звіту 

до фонду зайнятості 

населення  

Зг. Закону «Про 

загальнообов”язкове 

страхування на випадок 

безробіття» від 

02.03.2000р. 

№1533-ІІІ 

 

 

 

 

Манусова З. С. 

 
Щоквартально 

 
  

6 Підготовка та надання звіту 

фонду соціального 

страхування 

Зг.Закону України «Про 

загальнообов´язкове 

державне соціальне 

страхування» від 

23.09.1999р. №1105-

ХІV 

   Манусова З.С. 

 

 

 

 
Щоквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Підготовка та надання звіту 

фонду страхування від 

нещасних випадків на 

Зг.Закону України «Про 

загальнообов´язкове 

державне  страхування 

    Манусова З.С. Щоквартально   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 8 

виробництві від нещасного випадку» 

від 22.02.2001р. №2272-

ІІІ 

8 Підготовка та надання до 

Міністерства фінансів звіту 

про використання валюти 

Лист Мінфіну України 

від 12.05.1995р.№06-

313 

    Зубарєва Ю.О. 
І півріччя, 

річна 
  

9 Здійснення заходів щодо 

удосконалення Веб-сайту 

Державіаадміністрації, як 

спеціально уповноваженого 

органу виконавчої влади та 

авіаційної адміністрації 

України.  
 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів  України від 

04.01.2002 №3 „Про 

порядок оприлюднення 

у мережі Інтернет 

 інформації про 

діяльність органів 

виконавчої влади”, 

Наказ 

 Держкомінформу та 

Держзв’язку  від 

25.11.2002 р. №327/225 

„Про затвердження 

 Порядку 

інформаційного 

наповнення та технічне 

забезпечення Єдиного 

 Веб-порталу органів 

виконавчої влади та 

Порядку 

функціонування Веб-

сайтів  органів 

виконавчої влади” 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ 

інформаційних 

систем та 

технологій 

І півріччя  

 

  

10 Підготовка та подання до 

Мінтрансзв’язку для  

п. 4 постанови КМУ від 

21.03.07 №544, п.20 

Управління 

стратегічного 

Протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 9 

Міністерства економіки 

України інформаційно – 

аналітичних матеріалів щодо 

підсумків економічного та 

соціального розвитку 

галузей економіки (сфер 

діяльності) 

постанови КМУ від 

03.10.06 №1376, п.3 

пит.6 протоколу №1 

засідання КМУ від 

10.01.07 

розвитку 

 

Сектор 

стратегічного 

планування, 

структурні 

підрозділи 

Державіаадмініс

трації 

11 Участь в опрацюванні 

проектів державних цільових 

програм, які надаються на 

розгляд 

Державіаадміністрації 

 

За дорученнями КМУ Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

стратегічного 

планування,  

структурні 

підрозділи 

Відповідно до 

термінів 

визначених 

КМУ 

  

12 Ініціювання пропозицій та 

галузевих проектів у 

відповідності до Концепції 

Державної цільової 

програми розвитку 

аеропортів України на 

період до 2020 року 

Концепція Державної 

цільової програми 

розвитку аеропортів 

України на період до 

2020 року 

схвалено  

розпорядженням КМУ 

від 05.03.08 № 506-р 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

стратегічного 

планування,  

структурні 

підрозділи 

Протягом 

року 

  

13 Участь в опрацюванні 

проектів державних цільових 

програм, які надаються на 

розгляд 

За дорученнями КМУ Управління 

стратегічного 

розвитку,  

структурні 

Відповідно до 

термінів 

визначених 

КМУ 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 10

Державіаадміністрації підрозділи 

14 Розробка проекту Постанови 

КМУ «Про внесення змін до 

Положення про 

 використання повітряного 

простору України» щодо 

спрощення системи вильоту 

повітряного судна поза 

межами контрольованого 

повітряного простору 

Доручення КМУ 

№51084/1/1-08 від 

15.10.2008  

Відділ АЗП Травень 2009   

15 Здійснення аналізу 

повітряних перевезень 

товарів військового 

призначення та подвійного 

використання (ТВП та ТПВ) 

Указ Президента 

України від 25.12.2003 

№1488 

Відділ 

регулювання 

перевезення 

небезпечних 

вантажів 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

Щоквартально, 
постійно 

  

16 Інформування СБУ, Служби 

зовнішньої розвідки, 

ДСЕКУ, та Комітету по ВТС 

про повітряні перевезення 

ТВП та ТПВ 

Розпорядження КМУ 

від 20.11.2003  

№ 690-р 

Відділ 

регулювання 

перевезення 

небезпечних 

вантажів 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

Щоквартально, 
постійно 

  

17 Затверджувати списки 

екіпажів та повітряних 

суден, які будуть задіяні у 

Розпорядження КМУ 

від 20.11.2003  

№ 690-р 

Відділ 

регулювання 

перевезення 

Щорічно, 

постійно 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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перевезеннях ТВП та ТПВ небезпечних 

вантажів 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

18 Внести зміни та 

доповнення до постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 28.09.1993 № 819 

(у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України 

від 16.06.1998 № 889).  

 

    Доручення КМУ  

від 26.05.2008 

 № 9693/4/1-07. 

Окреме доручення  

Голови 

Деравіаадміністрації 

від 05.08.08  

№ 23.4 -375. 

УАБ І - ІІ квартал 

2009 

  

19 Обробка документації щодо 

надання дозволів на конкурс 

з оренди державного 

нерухомого, індивідуально 

визначеного майна 

державних авіаційних  

підприємств  

Закон України „Про 

оренду державного та 

комунального майна”, 

Інструктивний лист 

МТЗУ від 16.04.2008 

№ 2777/16/14-08 

 

Відділ 

державної 

власності та 

структурних 

перетворень 

постійно   

20 Проведення статистичного 

обстеження підприємств 

щодо стану та ефективності 

виконання функцій з 

управління об”єктами 

державної власності 

 

Наказ Міністерства 

економіки  від 

20.09.2007 

№ 314 

Відділ 

державної 

власності та 

структурних 

перетворень 

щоквартально   

21 Підготовка документів по 

державним авіаційним 

підприємствам  на 

Постанова КМУ від 

06.06.07 

№ 803, 

Відділ 

державної 

власності та 

постійно   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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отримання дозволу для 

відчуження майна шляхом 

продажу і списання 

від 08.11.2007 

№ 1314 

 

структурних 

перетворень 

22 Опрацювання та 

узагальнення  щоквартальної 

фінансової звітності 

державних авіаційних 

підприємств 

 

Постанова КМУ від 

28.02.00 № 419 

Відділ 

державної 

власності та 

структурних 

перетворень 

щоквартально   

23 Збір, узагальнення та 

надання інформації до МТЗУ 

щодо погашення  

податкового боргу 

державними авіаційними 

підприємствами 

Розпорядження КМУ 

від 15.11.06 № 565-р, 

Окреме доручення 

Мінтрансзв”язку від 

16.09.05 

№ 27036/11/11-05 

 

Відділ 

державної 

власності та 

структурних 

перетворень 

щомісячно   

24 Контроль за достовірністю 

складання та виконання 

фінансових планів 

державних авіаційних 

підприємств  

 

Наказ Міністерства 

економіки  від 

21.06.2005 

№ 173 

Відділ 

державної 

власності та 

структурних 

перетворень 

щоквартально   

25 Збір, обробка та аналіз 

статистичних даних про 

роботу авіаційної галузі за 

формами державного 

статистичного 

спостереження № 31-ЦА, 

1 – ВП, 1-авіа (транзит) 

План державних 

статистичних 

спостережень на 2009 

р., затверджений 

постановою Кабінету 

Міністрів України 

 

Відділ авіаційної 

статистики, 

прогнозування 

та економічного 

аналізу 

Згідно плану 

державних 

статистичних 

спостережень 

  

26 Участь в опрацюванні 

проектів законів України, 

За дорученнями КМУ Всі відділи Протягом 

року 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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постанов КМУ та інших 

нормативно-правових актів 

 
27 Підготовка та оприлюднення 

на офіційному сайті 

Мінтрансзв’язку 

відстеження 

результативності наказу 

Мінтрансзв’язку від 

24.07.2008 

№ 926 „Про встановлення 

Ставок плати за послуги з 

аеронавіг. обслуговув. ПС у 

повітряному просторі 

України” 

 

Закон України „Про 

засади державної 

регуляторної політики 

у сфері господарської 

діяльності” 

Відділ 

економічної 

політики 

4 квартал 

2009 року 
  

28 Підготовка та оприлюднення 

на офіційному сайті 

Мінтрансзв’язку 

відстеження 

результативності наказу 

Мінтрансзв’язку від 

14.04.2008 № 433 „Про 

встановлення аеропорт. 

зборів за обслуговув. ПС і 

пасажирів в аеропортах 

України” 

 

Закон України „Про 

засади державної 

регуляторної політики 

у сфері господарської 

діяльності” 

Відділ 

економічної 

політики 

1 квартал 

2009 року 
  

29 Підготовка та оприлюднення 

на офіційному сайті 

Мінтрансзв’язку 

Закон України „Про 

засади державної 

регуляторної політики 

Відділ 

економічної 

політики 

2 квартал 

2009 року 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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відстеження 

результативності наказу 

Мінтрансзв’язку від 

15.09.2008 № 1131 „Про 

внесення змін до наказу 

Мінтрансзв’язку від 

14.04.2008 

№ 433” 

 

у сфері господарської 

діяльності” 

30 Підготовка та оприлюднення 

на офіційному сайті 

Мінтрансзв’язку 

відстеження 

результативності наказу 

Мінтрансзв’язку від 

26.03.2008 № 337 „Про 

встановлення аероп. зборів 

за обслуг. ПС і пасажирів у 

ДП „МА „Бориспіль” 

 

Закон України „Про 

засади державної 

регуляторної політики 

у сфері господарської 

діяльності” 

Відділ 

економічної 

політики 

4 квартал 

2009  

року 

  

31 Розроблення змін до 

Положення про службу 

пожежної безпеки в 

авіаційному транспорті 

України 

Галузева програма 

поліпшення пожежної 

безпеки на об’єктах 

транспортного 

комплексу та зв’язку 

України (наказ 

Мінтрансу від 

25.05.2006 № 504) 

Сектор 

пожежної 

безпеки, 

юридичне 

управління 

Перше 

півріччя 
  

32 Внесення змін до Правил 

пожежної безпеки в 

цивільній авіації України 

Галузева програма 

поліпшення пожежної 

безпеки на об’єктах 

Сектор 

пожежної 

безпеки,  

Грудень   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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транспортного 

комплексу та зв’язку 

України (наказ 

Мінтрансу від 

25.05.2006 № 504) 

Украеропроект, 

юридичне 

управління 

33 Внесення змін до 

Керівництва з експлуатації 

аеродромних пожежних 

автомобілів 

Галузева програма 

поліпшення пожежної 

безпеки на об’єктах 

транспортного 

комплексу та зв’язку 

України (наказ 

Мінтрансу від 

25.05.2006 № 504) 

Сектор 

пожежної 

безпеки,  

Украеропроект, 

юридичне 

управління 

Грудень   

34 Розроблення змін до 

Положення про службу 

пожежної безпеки в 

авіаційному транспорті 

України 

Галузева програма 

поліпшення пожежної 

безпеки на об’єктах 

транспортного 

комплексу та зв’язку 

України (наказ 

Мінтрансу від 

25.05.2006 № 504) 

Сектор 

пожежної 

безпеки, 

юридичне 

управління 

Перше 

півріччя 
  

35 Внесення змін до Правил 

пожежної безпеки в 

цивільній авіації України 

Галузева програма 

поліпшення пожежної 

безпеки на об’єктах 

транспортного 

комплексу та зв’язку 

України (наказ 

Мінтрансу від 

25.05.2006 № 504) 

Сектор 

пожежної 

безпеки,  

Украеропроект, 

юридичне 

управління 

Грудень   

36 Участь в опрацюванні 

проектів державних цільових 

За дорученням КМУ Сектор 

контрольно-

Відповідно до 

термінів 

По мірі 

надходження 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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програм, які надаються на 

розгляд 

Державіаадміністрації 

ревізійної 

роботи, 

запобігання 

корупції та 

злочинним 

проявам 

визначених 

КМУ 

документів 

37 Участь  у виконанні 

Концепції розвитку 

держаного внутрішнього 

контролю та затверджених 

плану заходів щодо її 

реалізації на період до 2015 

року 

Розпорядження КМУ 

від 22.10.2008  №1347-р 

Сектор 

контрольно-

ревізійної 

роботи, 

запобігання 

корупції та 

злочинним 

проявам 

Відповідно до 

термінів 

визначених 

КМУ 

  

38 Супровід Повітряного 

кодексу України 

до Верховної Ради України 

Доручення КМУ Відділ 

нормативного 

регулювання 

діяльності 

цивільної авіації 

юридичного 

управління 

До моменту 

прийняття 

Законодавче 

закріплення 

норм 

врегулювання 

діяльності ЦА 

України 

 

39 Розробити пропозиції щодо 

фінансування діяльності 

пов’язаної з розслідуванням 

АП та інцидентів та 

підготувати проект листа 

щодо передачі до 

Державіаадміністрації 

фінансових і матеріальних 

ресурсів  

стаття 21 Закону 

України «Про Кабінет 

Міністрів України» 

УНРАП січень    

40 Участь в опрацюванні За дорученнями КМУ Управління Відповідно до   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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проектів державних цільових 

програм, які надаються на 

розгляд 

Державіаадміністрації 

стратегічного 

розвитку,  

структурні 

підрозділи 

термінів 

визначених 

КМУ 

41 Участь в відпрацюванні 

нової редакції Повітряного 

кодексу України 

За дорученнями КМУ Гуцан Р.В. 

 

Відповідно до 

термінів 

визначених 

КМУ 

  

42 Участь у підготовці та 

реалізації Цільового плану 

Україна–НАТО на 2009 рік 

та Індивідуальної програми 

партнерства 

Указ Президента 

України  

Шупік О.В. Протягом 

року 

  

43 Участь в опрацюванні 

проектів державних цільових 

програм, які надаються на 

розгляд 

Державіаадміністрації 

За дорученням КМУ управління 

стратегічного 

розвитку 

начальники 

відділів  

Відповідно до 

термінів 

визначених 

КМУ 

  

44 Забезпечення виконання 

заходів Державної цільової 

програми з питань 

підготовки аеропортів до 

проведення «Євро-2012» 

Постанова КМУ від 

22.02.08 р. № 107 «Про 

затвердження 

Державної цільової 

програми підготовки та 

проведення в Україні 

фінальної частини 

чемпіонату Європи 

2012 року з футболу» 

Управління 

підготовки 

аеропортів до 

Євро-2012 

Постійно   

ІІІ. Реалізація програми діяльності Кабінету Міністрів України 

1 Підготовка пропозицій до 

плану дій Мінтрансзв’язку 

Доручення 

Мінтрансзв’язку 

Управління 

стратегічного 

 

Березень 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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щодо виконання програм 

діяльності КМУ (за 

пріоритетами роботи 

центральних органів 

виконавчої влади – 

Мінтрансзв’язку) 

розвитку 

 

Сектор 

стратегічного  

планування 

2 Виконання доручення 

Кабінету Міністрів України 

від 18.09.2008 № 24988/49/1-

08 щодо продовження роботи 

з виконання пункту 3.2 

протоколу зустрічі Прем’єр-

міністра України 

Ю.В.Тимошенко з 

представниками профспілок 

транспортної галузі від 

25.04.2008 про підготовку 

проекту програми розвитку 

авіації спеціального 

призначення («малої авіації») 

Доручення Кабінету 

Міністрів України від 

18.09.2008 № 

24988/49/1-08 

Відділ АЗП    

3 Участь у виконанні 

Комплексної програми 

профілактики 

правопорушень на 2007-2009 

роки 

Постанова КМУ від 

20.12.2006 №1761, 

доручення МТтаЗУ             

від  25.12.2006 до 

№934/0/16-06 від 

22.12.2006 

Сектор КРР,ЗК 

та ЗП 

Протягом 

року 

При здійсненні 

ревізій 

фінансово-

господарської 

діяльності 

підприємств 

 

4 Підготовка та подання  

аналітичної інформації про 

виконання вимог закону 

України „Про боротьбу з 

корупцією” 

Постанова КМУ від 

27.09.1999 №1785 

Сектор КРР,ЗК 

та ЗП 

Лютий 2009   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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5 Підготовка та подання 

виконання плану заходів 

щодо реалізації Концепції 

подолання корупції в 

Україні „На шляху до 

доброчесності” на період до 

2010 року 

Розпорядження КМУ 

від 15.08.07 №657-р, 

наказ МТ та ЗУ від 

26.09.07 №862 

Сектор КРР,ЗК 

та ЗП 

Щомісячно   

6 Підготовка та подання 

виконання плану 

першочергових заходів щодо 

запобігання та протидії 

корупції та економічним 

правопорушенням на 2009 

рік. 

За дорученням 

Мінтрансзв’язку 

Сектор КРР,ЗК 

та ЗП 

Щомісячно   

7 Затвердження в Кабінету 

Міністрів України 

Державної цільової 

програми безпеки польотів 

пункт 3.5 Програми 

діяльності Уряду 

УНРАП 2 квартал   

ІV. Нормотворча діяльність 

1 Підготовка та затвердження 

нормативно – правових 

актів, науково – дослідних, 

дослідно – конструкторських 

робіт, регуляторних актів в 

межах компетенції УСАА 

 УСАА Протягом 

року  

Згідно 

затверджених 

Державіа-

адміністрацією 

планів 

 

2 Виконання плану 

Пріоритетних  завдань 

Мінтрансзв’язку 

на  2008-2009 роки   

Доручення 

Мінтрансзв’язку 

Наказ Міністра  

від  11.04.08  № 428  

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

стратегічного 

Протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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планування,  

структурні 

підрозділи 

 

3 Підготовка наказу 

Державіаадміністрації „Про 

затвердження критеріїв 

відбору науково-дослідних 

та дослідно-

конструкторських робіт при 

формуванні річних Планів 

науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських 

робіт в 

Державіаадміністрації” 

Рішення Науково-

технічної ради 

Державіаадміністрації 

від 17.01.08 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ розробки 

державних та 

науково-

технічних 

програм 

2009 рік   

4 Правила польотів авіації 

загального призначення 

Наказ 575 від 20.08.08 Відділ АЗП    

5 Затвердити Правила 

повітряних перевезень 

небезпечних вантажів (НВ) 

 

Закон України „Про 

перевезення 

небезпечних вантажів” 

Відділ 

регулювання 

перевезення 

небезпечних 

вантажів 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

Юридичне 

управління  

IV квартал 

2009 року 

  

6 Підготувати нову редакцію 

Порядку оформлення 

дозволів на перевезення ТВП 

Розпорядження КМУ 

від 20.11.2003  

№ 690-р;  

Відділ 

регулювання 

перевезення 

30.04.2009 р.   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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та ТПВ повітряним судном наказ МТЗУ від 

04.09.2008 №1096 

небезпечних 

вантажів 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

Юридичне 

управління  

7 Розробити та затвердити 

Сертифікаційні вимоги до 

систем реєстрації пасажирів 

та багажу 

Повітряний Кодекс 

України, Директива 

ЄС/82 від 29.04.04, 

наказ Міністерства 

транспорту та зв’язку 

України від 07.10.2008 

№ 1226 „Про створення 

системи керування 

відправками в 

аеропортах України 

(Departure Control 

System (DCS)” 

Обумовлено 

необхідністю 

підвищення 

ефективності реєстрації 

пасажирів, багажу, 

збільшення пропускної 

спроможності 

аеропортів в умовах 

щорічного збільшення 

обсягів перевезень 

через аеропорти 

Відділ 

організації та 

контролю 

авіаперевезень 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

Юридичне 

управління 

II квартал 

2009 року 

Наказ МТЗУ 

зареєстрований в 

Міністерстві 

юстиції України 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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України, приведення до 

міжнародних 

стандартів та у зв’язку з 

підготовкою до 

проведення в Україні 

фінальної частини 

чемпіонату Європи 

2012 року з футболу 

8 Затвердити вимоги до 

оформлення електронного 

квитка та багажної квитанції 

Повітряний Кодекс 

України, Директива 

ЄС/93 від 13.12.99 

Обумовлено 

необхідністю переходу 

на електронне 

оформлення 

авіаперевезень у зв’язку 

з переходом світової 

авіаційної галузі на 

електронне 

білетооформлення 

Відділ 

організації та 

контролю 

авіаперевезень 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

Юридичне 

управління 

III квартал 

2009 року 

Спільний наказ 

Міністерства 

транспорту та 

зв’язку України 

та Державної 

податкової 

адміністрації 

України, 

зареєстрований в 

Міністерстві 

юстиції України 

 

9 Розробити Настанову з 

обслуговування пасажирів 

на борту ПС 

Повітряний Кодекс 

України, Закон України 

„Про захист прав 

споживачів” 

Обумовлено 

необхідністю 

підвищення 

ефективності та якості 

обслуговування 

пасажирів на борту ПС 

з метою приведення до 

Відділ 

організації та 

контролю 

авіаперевезень 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

Юридичне 

управління 

ІV квартал 

2009 року 

Наказ 

Державіаадмініс

трації 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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міжнародних 

стандартів 

10 Розробити Настанову з 

наземного обслуговування 

при авіаційних перевезень 

Повітряний Кодекс 

України, Директива 

ЄС/82 від 29.04.04 

Обумовлено 

необхідністю 

підвищення 

ефективності реєстрації 

пасажирів, багажу, 

збільшення пропускної 

спроможності 

аеропортів в умовах 

щорічного збільшення 

обсягів перевезень 

через аеропорти 

України та приведення 

до міжнародних 

стандартів 

Відділ 

організації та 

контролю 

авіаперевезень 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

Юридичне 

управління 

ІV квартал 

2009 року 

Наказ 

Державіаадмініс

трації 

 

11 Підготовка нової редакції 

Правил повітряних 

перевезень пасажирів та 

багажу 

Повітряний Кодекс 

України 

Відділ 

організації та 

контролю 

авіаперевезень 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

Юридичне 

управління 

ІV квартал 

2009 року 

Наказ МТЗУ 

зареєстрований в 

Міністерстві 

юстиції України 

 

12 Підготовка нової редакції 

Правил повітряних 

Повітряний Кодекс 

України 

Відділ 

організації та 

ІV квартал 

2009 року 

Наказ МТЗУ 

зареєстрований в 
 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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перевезень вантажів контролю 

авіаперевезень 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

Юридичне 

управління 

Міністерстві 

юстиції України 

13 Підготовка Правил 

пошукового та авіаційно-

рятувального забезпечення 

польотів в цивільній авіації 

України 

Окреме доручення 

МТЗУ від 30.10.2008 № 

1816/18/11-08 

Відділ пошуку 

та рятування 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

Юридичне 

управління 

20.02.2009   

14 
Приведення Закону 

України „Про Державну 

програму авіаційної безпеки 

ЦА” у відповідність до 

стандартів та 

рекомендованої практики 

ІКАО згідно з Планом 

усунення недоліків, 

виявлених під час 

проведення аудиту України з 

АБ у травні 2007 року.  

План усунення 

недоліків, виявлених 

під час проведення 

аудиту України з АБ, 

затверджений 
Державіаадміністрацією 

УАБ І - ІІІ квартал 

2009 року 

  

15 
Приведення діючих 

нормативно-правових 

документів з авіаційної 

ЄКЦА, Док. 30, ч. ІІ 

„Безпека”, 12-видання, 

квітень 2007 року 

УАБ Протягом  

2009 року 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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безпеки у відповідність до 

європейських та 

міжнародних вимог. 

 

16 Внесення змін та доповнень 

до Правил сертифікації 

експлуатантів (наказ 

Державіаслужби від 20.09.05 

№684) 

 Управління 

інспекції 

2 квартал Приведення 

норм 

Сертифікації та 

інспектування 

експлуатантів до 

норм ІКАО 

 

17 Контроль та узгодження 

нормативних документів 

експлуатантів 

 Управління 

інспекції 

протягом 

року 

  

18 Участь у розгляді проектів 

нормативно-правових актів 

інших підрозділів 

Державіаадміністрації 

 Управління 

експлуатаційної 

інспекції 

протягом 

року 

  

19 Участь у розгляді 

Сертифікаційних справ, які 

супроводжуються іншими 

підрозділами 

Державіаадміністрації 

 Управління 

інспекції 

 

 

 

протягом 

року 

  

20 Участь у розробці плану 

заходів забезпечення безпеки 

польотів на 2010р. 

 Управління 

інспекції 

 

4 квартал   

21 Оцінка результатів роботи 

щодо інформаційно-

методичних матеріалів та 

методик психофізичного 

обстеження авіаційного 

персоналу ЦА України 

JAR-FCL 3 

Тимчасове керівництво 

з психофізіологічного 

тестування авіаційного 

персоналу ЦАУ 

Бандура О.А.. 

Шевчук Л.М. 

IV кв.    

22 Тематичні курси для АМЕ на JAR-FCL 3 Бандура О.А. квітень   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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базі НАУ з питань сучасних 

змін та доповнень щодо 

медичних вимог додатку 1 

до Конвенції о міжнародної 

цивільної авіації 

Масичева В.В. 

Постоленко В.В 

23 Розробка та затвердження 

Положення про 

екзаменатора з льотної 

діяльності 

Указ Президента України 

від 11.06.1998 №615 «Про 

затвердження Стратегії 

інтеграції України до 

Європейського союзу» 

Невідомський М.В. 

Дубовецький О.В.
квітень   

24 Розроблення внутрішніх 

процедур роботи відділів та 

секторів управління та 

внесення змін до 

Керівництва інспектора 

льотної діяльності 

 Невідомський М.В. 

Дубовецький О.В. 

Ішуков Б.А. 

Мірау В.Д. 

березень   

25 Підготовка та затвердження 

нормативно-правового акта 

«Правове регулювання 

охорони праці авіаційного 

персоналу» 

Загальнодержавна 

програма адаптації 

законодавства України до 

законодавства 

Європейського союзу»  

Невідомський М.В. 

Дубовецький О.В. 

 

травень   

26 Підготовка програмного 

забезпечення для проведення 

теоретичного тестування 

кандидатів для отримання 

свідоцтв професійних 

пілотів 

Указ Президента України 

від 11.06.1998 №615 «Про 

затвердження Стратегії 

інтеграції України до 

Європейського союзу» 

Невідомський М.В. 

Дубовецький О.В. 
листопад   

27 Контроль коректного 

перекладу питань 

Центрального банку запитань 

для теоретичного тестування 

льотного складу  

Указ Президента України 

від 11.06.1998 №615 «Про 

затвердження Стратегії 

інтеграції України до 

Європейського союзу» 

Невідомський М.В. 

Дубовецький О.В. 
Скробач Г.О. 

липень   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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28 Затвердження процедур  

введення вимог JAR FCL 1, 

2, 4  згідно вимог 

законодавства України 

Указ Президента України 

від 11.06.1998 №615 «Про 

затвердження Стратегії 

інтеграції України до 

Європейського союзу» 

Невідомський М.В. 

Дубовецький О.В. 
грудень   

29 Розроблення та подача на 

розгляд згідно вимог 

Регламенту КМУ Закону 

України «Про ратифікацію 

Конвенції про міжнародні 

майнові права на рухоме 

обладнання та Протоколу до 

Конвенції про міжнародні 

майнові права на рухоме 

обладнання з питань 

авіаційного обладнання, 

прийнятих 16 листопада 

2001 року у м. Кейптаун » 

Реалізація проекту ТД з 

боку ЄС «Приєднання 

до/та імплементація 

Україною міжнародних 

угод та конвенцій у 

галузі транспорту» 

Юридичне 

управління, 

управління 

зовнішніх 

зв’язків, 

 

2 квартал   

30 Супроводження розгляду в 

Верховній Раді України 

законопроекту нової редакції 

Повітряного кодексу 

України 

 

Постанова КМУ від 

09.02.02 № 945 

Юридичне 

управління, 

управління 

зовнішніх 

зв’язків  

  Протягом 

року 

Законодавче 

закріплення 

норм 

врегулювання 

діяльності ЦА 

України 

 

31 Методичний супровід 

законопроектної роботи, 

визначеної Кабінетом 

Міністрів України 

Згідно положення про 

юридичне управління 

Відділ 

нормативного 

регулювання 

діяльності 

цивільної авіації 

юридичного 

управління 

Постійно   

32 Методичний супровід Згідно положення про Відділ Постійно   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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нормативно-правових актів, 

що регулюють діяльність 

цивільної авіації, з питань їх 

зовнішнього погодження 

юридичне управління нормативного 

регулювання 

діяльності 

цивільної авіації 

юридичного 

управління 

33 Проведення експертизи 

нормативно-правових та 

законодавчих актів 

Згідно положення про 

юридичне управління 

Згідно 

положення про 

юридичне 

управління 

Постійно   

34 Формування плану 

розроблення регуляторних 

актів, що планується 

розробляти в 2010 році 

Згідно положення про 

юридичне управління 

Відділ 

нормативного 

регулювання 

діяльності 

цивільної авіації 

юридичного 

управління 

Постійно   

35 Формування та 

затвердження плану-графіку 

з відстеження 

результативності 

регуляторних актів 

розроблених 

Державіаадміністрацією 

Згідно положення про 

юридичне управління 

Відділ 

нормативного 

регулювання 

діяльності 

цивільної авіації 

юридичного 

управління 

Постійно   

36 Формування та 

затвердження плану 

розробки НПА у 2010 році 

Згідно положення про 

юридичне управління 

Відділ 

нормативного 

регулювання 

діяльності 

цивільної авіації 

юридичного 

управління 

ІV квартал   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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37 Організаційно-методичне 

керівництво щодо 

розроблення, оформлення, 

узгодження, реєстрації та 

затвердження в 

установленому порядку 

нормативно-правових актів, 

що регулюють діяльність 

цивільної авіації 

Згідно положення про 

юридичне управління 

Відділ 

нормативного 

регулювання 

діяльності 

 цивільної авіації 

юридичного 

управління 

Постійно   

38 Організаційно-методичне 

керівництво щодо 

підготовки, та затвердження 

проектів актів КМУ 

Згідно положення про 

юридичне управління 

Відділ 

нормативного 

регулювання 

діяльності  

цивільної авіації 

юридичного 

управління 

Постійно   

39 Розробка проекту 

Керівництва з розслідування 

авіаційних подій 

пункт 14 наказу 

Державіаадміністрації 

від 29.10.2008 № 744  

УНРАП 3 кв.    

40 Підготувати зміни до 

відповідних положень щодо 

створення незалежного 

органу з розслідування 

авіаційних подій та 

інцидентів  

нова редакція 

Повітряного кодексу 

України 

УНРАП після 

прийняття 

Повітряного 

кодексу 

  

41 Підготувати положення про 

інформаційно-аналітичну 

базу даних про події в 

цивільній авіації України 

План заходів УНРАП з 

усунення зауважень за 

результатами аудиту 

ІСАО, затверджений 

заступником Міністра – 

головою 

УНРАП грудень   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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Державіаадміністрації 

від 09.12.2008 

42 Підготовка проекту зміни до  

Положення про нагляд за 

безпекою польотів при 

організації повітряного руху, 

затвердженого наказом 

Державіаслужби від 

05.12.2005 № 917 та 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 28.12.2005 за № 

1577/11857 

Директиви ЄС, вимоги 

Євроконтролю 

Управління 

аеронавігації 
IІ - квартал    

43 Підготовка проекту зміни до 

Керівництва інспектора 

Державіаслужби із 

проведення регуляторних 

аудитів в системі організації 

повітряного руху України, 

затверджене наказом 

Державіаслужби від 

17.05.2006 № 345 

Рекомендації ІСАО 
Управління 

аеронавігації 
IІ - квартал   

44 Підготовка LCIP для 

України на 2010-2014 роки 
Вимоги Євроконтролю Гуцан Р.В.  ІV- квартал    

45 Участь у розробці проекту 

Угоди між Україною та Євро 

комісією щодо Спільного 

авіаційного простору 

Наказ 

Державіаадміністрації  

від 31.07.2007 №434 

щодо створення 

робочої групи 

Гуцан Р.В. 

Шупік О.В. 

 

Відповідно до 

термінів 

визначених 

КМУ 

  

46 Підготовка проекту Правил 

обслуговування   повітряного   руху   

Положення про 

Державіаадміністрацію 

Гуцан Р.В.  

Полтавцев С.О. 
II кв.   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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на цивільних аеродромах України.  

47 Підготовка проекту Правил 

ешелонування при ОПР 
Положення про 

Державіаадміністрацію 

Гуцан Р.В.  

Полтавцев С.О. 

 

III кв.   

48 Підготовка проекту 

Керівництва з підготовки та 

узагальнення письмової 

угоди (LoA) між органами 

ОПР 

Положення про 

Державіаадміністрацію 

Гуцан Р.В.  

Шупік О.В. 

 

I кв.   

49 Проект змін до Правил 

польотів ПС та ОПР в 

класифікованому 

повітряному простору 

України 

Положення про 

Державіаадміністрацію 

Гуцан Р.В.  

Полтавцев 
II кв.   

50 Методичні вказівки щод дій 

диспетчерів УПР в аварійних 

ситуаціях та непередбачених 

обставинах 

Положення про 

Державіаадміністрацію 

Гуцан Р.В.  

Полтавцев С.О. 

 

I кв.   

51 Зміни до Правил ведення 

радіотелефонного зв’язку та 

фразеології радіообміну у 

повітряному просторі 

України 

Положення про 

Державіаадміністрацію 

Гуцан Р.В.  

Полтавцев С.О. 

 

ІV- квартал   

52 Розробка та погодження 

Інструкції щодо організації 

взаємодії між підрозділами 

ОЦВС ОрПР України та 

органами управління ПС ЗС 

України 

 

 

Положення про 

Державіаадміністрацію 

Шупік О.В. 

 
I кв.   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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53 Опрацювання проекту нор-

мативно-правового акта з 

охорони праці: 

Правила охорони праці під 

час технічного обслугову-

вання авіаційної техніки    

   

Закон України  

“Про охорону праці” 

(ст. 33)  

Галузева програма 

поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці 

та виробничого 

середовища 

Комлєва І.    2009 –  

2010 

 

Створення   

безпечних і нешкід-

ливих умов праці. 

Попередження 

виробничого 

травматизму 

Проект  

 нормативно- 

правового акта 

 

54 Положення про організацію 

і порядок проведення робіт з 

установлення збільшених 

(або змінених) та/або 

строків служби цивільних 

повітряних суден. 

Необхідність заміни 

існуючого документу 

та зміни статусу 

документу з 

реєстрацією в МЮУ. 

Фахівці відділу 

експлуатаційної 

надійності та 

ресурсів АТ 

Друге 

півріччя 2009 

року 

Підвищення 

ефективності та 

безпеки 

експлуатації 

старіючого 

парку ПС. 

 

55 Положення щодо 

встановлення ресурсів 

та/або строків служби 

комплектуючим виробам 

ПС. 

 

Необхідність заміни 

існуючого документу 

та зміни статусу 

документу з 

реєстрацією в МЮУ. 

Фахівці відділу 

експлуатаційної 

надійності та 

ресурсів АТ 

Друге 

півріччя 2009 

року 

Підвищення 

ефективності та 

безпеки 

експлуатації 

старіючого 

парку ПС. 

 

 

56 Технологічна інструкція з 

ведення паспорту 

корозійного стану ПС. 

Відсутність у 

нормативній базі. 

Фахівці відділу 

експлуатаційної 

надійності та 

ресурсів АТ 

Друге 

півріччя 2009 

року 

Підвищення 

ефективності та 

безпеки 

експлуатації 

старіючого 

парку ПС. 

 

57 Розробка процедур 

реалізації вимог Part 145, 

Part 147, Part 66  

та Part 21 (частини H, I та P) 

 ключові 

експерти, 

начальники 

відповідних 

згідно з 

затвердженим 

планом 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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відділів, 

заступник 

начальника 

управління, 

начальник 

управління 

58 Положення про реєстрацію 

аварійних маяків ELT 

Додаток 10 до 

Конвенції про 

міжнародну цивільну 

авіацію. 

Управління 

льотної 

придатності 

01.02.09 Підвищення 

надійності АТ 

України 

Знаходиться на 

сайті ДАА для 

оприлюднення 

59 Робота над впровадженням адаптованих європейських правил: 

PART 21 (Subparts A, B, D, E, I, K, M, O) 

AMC and GM to PART 21 

CS 23 

CS 25 

CS 27 

CS 29 

CS VLA 

CS VLR 

CS 36 

Закон України 

„Про 

Загальнодер-

жавну програму 

адаптації законо-

давства України 

до законодавства 

Європейського 

Союзу” від 

18.03.2004 

№ 1629-15 

Розроблення внутрішніх Керівництв, що 

відповідають процедурам EASA 

Проект 

TWINNING 

Криводубський К.С. 

За затвердженим 

планом 

Державіаадмініст

рації 

Із залученням працівників 

відділів управління та вирішення 

питань стимулювання 

 

V. Безпека авіації, безпека польотів, авіаційна безпека 

1 Забезпечення виконання 

Державної програми безпеки 

авіації щодо авіації 

загального призначення 

План ДААУ Відділ АЗП    

2 
Проведення щорічної 

конференції з керівниками 

авіаційних суб’єктів ЦА з 

Державна програма 

авіаційної безпеки ЦА 

УАБ І квартал 

2009 року 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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АБ.  

3 
Здійснення інспекцій, 

перевірок, ситуаційних 

експериментів згідно з 

Програмою контролю якості 

АБ авіаційних суб’єктів та 

Комплексного графіку 

перевірки стану АБ 

авіакомпаній та аеропортів. 

Державна програма 

авіаційної безпеки ЦА, 

наказ МТЗУ від 

20.04.2007 № 399, 

комплексний графік 

перевірок на 2009 рік  

УАБ За окремими 

щоквартальними 

планами 

  

4 
Державний контроль за 

станом забезпечення заходів 

з авіаційної безпеки 

встановленим вимогам в 

Україні та за її межами. 

Державна програма 

авіаційної безпеки ЦА 

Наказ МТУ від 

20.12.2000 № 721 

УАБ Протягом року   

5 
Сертифікація технічних 

засобів забезпечення 

авіаційної безпеки. 

Положення про 

порядок видачі 

свідоцтва відповідності 

на СТЗБ ЦА від 

09.07.2003 

УАБ Протягом року   

6 Підготовка та участь у 

спеціальних розборах з 

аналізом стану безпеки 

польотів (при необхідності ) 

 Управління 

інспекції 

Протягом 

року  

  

7 Інспектування експлуатантів 

авіаційного транспорту 

України згідно з 

Комплексним графіком  

 

Правила сертифікації 

експлуатантів (наказ 

Державіаслужби від 

20.09.05 №684) 

Управління 

інспекції 

Протягом  

року 

Підготовка та 

затвердження 

актів перевірок 

із визначенням 

невідповідносте

й, 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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встановленням 

термінів 

усунення та 

контролем 

виконання 

8 Проведення інспекцій 

SAFA/SANA 

 Управління 

інспекції 

Протягом 

року 

  

9 Перевірка експлуатантів, 

повітряні судна яких 

тимчасово базуються поза 

межами України 

Наказ МТУ від 20.12.00 

№721"Про виконання 

Указу Президента 

України від 18.10.00 

№1143/2000 п.4" 

Управління 

інспекції 

Протягом 

року 

Підготовка та 

затвердження 

актів перевірок 

із визначенням 

невідповідносте

й, 

встановленням 

термінів 

усунення та 

контролем 

виконання 

 

10 Участь у проведенні Днів 

безпеки польотів 

Державіаадміністрації 

 

Правила сертифікації 

експлуатантів (наказ 

Державіаслужби від 

20.09.05 №684 

Управління 

інспекції 

Протягом 

року 

  

11 Контроль за розробленням 

заходів експлуатантами 

щодо профілактики БП та 

запобіганню авіаційним 

подіям 

 Управління 

інспекції 

протягом 

року 

  

12 Участь у семінарах, 

конференціях з безпеки 

польотів 

 Управління 

інспекції 

протягом 

року 

  

13 Участь у розслідуванні  Управління Протягом   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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авіаційних подій (при 

необхідності) 

інспекції 

 

року 

14 Здійснення контролю щодо 

призупинення/ відновлення 

польотів ПС українських 

авіакомпаній на підставі 

повідомлень страхових 

компаній про 

призупинення/відсутність дії 

страхового захисту по 

кожному конкретному ПС 

 

Постанова КМУ від 

12.10.02 №1535, наказ 

МТЗУ від 29.12.98 

№550 

Відділ 

економічної 

політики 

Протягом 

року 

Забезпечення 

безпеки авіації 

 

15 Внесення змін до Правил 

сертифікації експлуатантів, 

затверджений наказом 

Державіаслужби від 20.09.05 

№ 684 і зареєстрованих в 

МЮ 22.12.05 р. за № 

1545/11825 

Приведення чинного 

законодавства в сфері 

цивільної авіації до 

загальноєвропейських 

норм і стандартів 

Відділ 

сертифікації 

експлуатантів, 

Управління 

інспекції 

01.06.09  - На даний час 

проект внесення 

змін до Правил 

сертифікації 

експлуатантів 

проходить 

узгодження в 

структурних 

підрозділах 

Державіаадмініс

трації 

16 Контроль за екіпажами, які 

направляються на роботу 

поза межі постійного 

базування 

Наказ  

Державіаадміністрації 

Бандура О.А. 

Шевчук Л.М. 

Масичева В.В. 

Кириченко Л.Б. 

Постоленко В.В. 

постійно   

17 Проведення науково-

методичної конференції із 

авіаційної медицини за 

JAR-FCL 3 Бандура О.А. 

Шевчук Л.М. 

Масичева В.В. 

листопад   



№ 
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виконання 
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результатами підсумків 

роботи авіаційних лікарів у 

2009 році 

Кириченко Л.Б. 

Постоленко В.В. 

18 Контроль за робочим часом 

льотного складу 

авіакомпаній та проведенням 

алкотестів екіпажам ПС у 

медичних пунктах 

аеровокзалів 

Наказ Державіаслужби 

від 05.12.2005       № 

920. Наказ 

Державіаадміністрації 

від 05.02.07 № 55 „Про 

затвердження та 

введення в дію 

Інструкції з проведення 

тест-контролю на 

вживання алкогольних 

напоїв у членів 

екіпажів ПС і 

диспетчерів ОПР...”  

Бандура О.А.. 

Шевчук Л.М. 

Масичева В.В. 

Кириченко Л.Б. 

Постоленко В.В. 

щомісячно    

19 Перевірка роботи лікарів 

авіакомпаній ЦА України з 

питань медичного 

забезпечення безпеки 

польотів  

Наказ Державіаслужби 

від 05.12.2005 № 920 

Бандура О.А. 

Масичева В.В. 

Постоленко В.В 

протягом 

року 

   

20 Розслідування АП та 

інцидентів, розроблення 

заходів з попередження АП 

 УНРАП протягом 

року 

  

21 Розробити нову структуру 

УНРАП передбачивши 

оптимізацію кількості його 

підрозділів та їхньої штатної 

чисельності з урахуванням 

якісного виконання завдань з 

БП та подати на 

 УНРАП лютий    



№ 

з/п 
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напрямами роботи 

Державіаадміністрації 
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Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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затвердження 

Державіаадміністрації 

22 Розробити програми 

підготовки розслідувачів 

авіаційних подій та 

інцидентів з урахуванням 

вимог Cir298 ІСАО та з 

урахуванням України, як 

держави розробника і 

виробника АТ 

План заходів УНРАП з 

усунення зауважень за 

результатами аудиту 

ІСАО, затверджений 

заступником Міністра – 

головою 

Державіаадміністрації 

від 09.12.2008 

УНРАП травень   

23 Організувати впровадження 

системи обов’язкових 

донесень про події, що 

впливають на безпеку 

польотів 

План заходів УНРАП з 

усунення зауважень за 

результатами аудиту 

ІСАО, затверджений 

заступником Міністра – 

головою 

Державіаадміністрації 

від 09.12.2008 

УНРАП листопад   

24 Організація та проведення 

аудитів з безпеки при ОрПР  

Положення про нагляд 

за безпекою польотів 

при організації 

повітряного руху, 

затверджене наказом 

Державіаслужби від 

05.12.05 №917 

Управління 

аеронавігації 

Протягом 

року, згідно 

окремого 

план-графіку 

  

25 Організація та проведення 

сертифікації: 

1. Суб’єктів, що надають 

послуги з аеронавігаційного 

обслуговування 

(провайдерів) щодо 

Правила сертифікації 

суб’єктів, що надають 

послуги з 

аеронавігаційного 

обслуговування (наказ 

Мінтрансзв’язку  від 

Управління 

аеронавігації 

Протягом 

року, згідно з 

поданими 

заявками 

  



№ 

з/п 
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обслуговування повітряного 

руху, організації авіаційного 

електрозв’язку, навігації та 

спостереження, 

метеорологічного 

забезпечення цивільної 

авіації, обслуговування 

аеронавігаційною 

інформацією; 

 2. Навчальних закладів з 

підготовки спеціалістів з 

ОрПР. 

22.01.2007 № 42 та 

реєстрація у Мінюсті 

07.02.2007 за № 

104/13371); 

Правила сертифікації 

навчальних закладів 

цивільної авіації 

України з підготовки 

спеціалістів з ОрПР 

(наказ Мінтрансу від 

02.04.2004 № 275 та 

реєстрація у  Мін’юсті 

23.04.2004 за № 

526/9125). 

26 Здійснення заходів щодо 

видачі (продовження 

терміну дії) посвідчень 

придатності до експлуатації, 

дозволів на право 

експлуатації, а також  

продовження терміну 

служби (ресурсу) наземних 

засобів радіотехнічного 

забезпечення польотів і 

авіаційного електрозв’язку 

ЦА України 

1. Інструкція про 

порядок видачі 

посвідчень придатності 

до експлуатації та 

дозволів на право 

експлуатації наземних 

засобів радіотехнічного 

забезпечення польотів і 

авіаційного електр 

озв’язку ЦА України 

(наказ Державіаслужби 

від 15.03.2005 № 186); 

2. Інструкція про 

порядок продовження 

терміну служби 

(ресурсу) наземних 

засобів радіотехнічного 

Управління 

аеронавігації 

Протягом 

року 

  



№ 
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забезпечення польотів і 

авіаційного 

електрозв’язку ЦА 

України (наказ 

Мінтрансу від 

11.11.2003 № 871 та 

реєстрація у  Мін’юсті 

02.12.2003 за                

№ 1103/8423). 

27 Проведення сертифікаційних 

випробувань АС КПР 

Закінчення терміну дії 

Сертифіката 

екземпляра АС КПР. 

Правила сертифікації 

автоматизованих 

систем керування 

повітряним рухом. 

Управління 

аеронавігації 

Протягом 

року, згідно з 

поданими 

заявками 

  

28 Участь в організації та 

проведенні аудитів з безпеки 

при ОрПР  

Положення про нагляд 

за безпекою польотів 

при організації 

повітряного руху, 

затверджене наказом 

Державіаслужби від 

05.12.05 №917 

Управління 

аеронавігації 

Протягом 

року, згідно 

окремого 

план-графіку 

  

29 Участь в розслідуванні 

авіаційних подій   

Положення про 

управління 

аеронавігації 

Управління 

аеронавігації 

При 

необхідності 

  

30 Проведення робіт з 

сертифікації та 

інспектування організацій з 

ТО 

Правила сертифікації 

організацій з 

технічного 

обслуговування 

авіаційної техніки 

Фахівці відділу 

сертифікації 

організацій з ТО 

Протягом 

року 

Підвищення 

надійності АТ 

України 

 



№ 
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31 Проведення робіт з 

експертної оцінки 

технічного стану 

екземплярів ПС з метою 

встановлення ним 

збільшених ресурсів та 

строків служби 

Положення про 

організацію і порядок 

проведення робіт з 

установлення 

збільшених (або 

змінених) та/або 

строків служби 

цивільних повітряних 

суден. 

Фахівці відділу 

експлуатаційної 

надійності та 

ресурсів АТ 

Протягом 

року 

Забезпечення 

експлуатації ПС 
 

32 Проведення робіт з 

інспектування льотної 

придатності повітряних 

суден  

Правила видачі 

Сертифікатів льотної 

придатності ЦПС 

Фахівці відділу 

інспектування та 

реєстрації ПС 

Протягом 

року 

Забезпечення 

експлуатації ПС 
 

33 Допуск літака Ан-148-100 до 

експлуатації в ЦА 
Рішення № 148-999-07 Заболотний І.Г. квітень 

Згідно Рішення 

№ 148-999-07 
 

34 
Поновлення дії сертифіката 

типу для вертольота АК1-3 

Лист ТОВ „КБ 

Аерокоптер” від 

05.11.2008 № 227 

Чистяков В.І. 
січень - 

квітень 
  

35 Валідація літака Embraer 145 Заявка від 21.03.2007 Заболотний І.Г. лютий   

36 
Схвалення встановлення 

салону на літаку А-319 ДАП 

„Україна” 

 

 
Микитюк С.О. липень 

Згідно 

Протоколу від 

04.09.2008 з 

ААС, США 

 

37 

Валідація літаків DA-42 та 

DA-40 
Заявка від 10.10.2006 Грезін С.О. 

квітень - 

червень  

За угодою з 

фірмою 

Diamond, 

Австрія 

 

38 

Супроводження валідації 

літака Ан-26 в EASA 
 Микитюк С.О. грудень 

За графіком 

АНТК 

ім. О.К. Антонов

а - EASA  
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39 Валідація літака FALCON 

900EX (ESY) 
Заявка від 02.09.2005 

Криводубський 

К.С. 
лютий   

40 

Валідація сімейства літаків                 

Boeing 737NG 
Заявка від 21.09.2007 Микитюк С.О. березень 

По мірі надання 

документації 

фірмою Boeing, 

США 

 

41 

Валідація літаків Gulfstream 

G 150 та G 200 

Заявки  

№256 та №257 від 

08.01.2008 

Грезін С.О. березень 

По мірі надання 

документації 

фірмою 

Gulfstream, 

Ізраїль 

 

42 

Валідація літака SAAB 340 Заявка від 16.01.2007 Заболотний І.Г. квітень 

По мірі надання 

документації 

фірмою SAAB, 

Швеція 

 

43 
Валідація літаків сімейства 

ATR 42/72 

Лист EASA 

D(2007)/JNI/LNI/L2110

7 від 30.09.2007 

Грезін С.О. 
лютий - 

червень 

За угодою з 

фірмою ATR, 

Франція 

 

44 
Валідація вертольоту 

Enstrom 480 
Заявка від 21.06.2006 Чистяков В.І. 

січень - 

червень 

За угодою з 

фірмою Enstrom, 

США 

 

45 

Валідація літака Learjet 60 
Заявка №140 від 

22.06.2005 
Заболотний І.Г. 

січень - 

червень 

За угодою з 

фірмою Learjet 

Inc., США 

 

46 

Валідація теплових 

аеростатів серії ВВ 

Заявка №311 від 

15.08.2008 
Грезін С.О. 

січень - 

квітень  

За угодою з 

фірмою Balony 

Kubichek, Чеська 

республіка 

 

47 
Валідація літаків 

Cessna 525B та 560XL 

Заявка №280 від 

17.06.2008 та №310 від 

08.09.2008 

Грезін С.О. 
лютий - 

травень  

За угодою з 

фірмою Cessna 

Aircraft 
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Company, США 

48 Допуск літака L-39 до 

експлуатації в ЦА 

Заявка №172 від 

06.09.2006 
Грезін С.О. 

липень - 

жовтень 
  

49 

Валідація вертольота 

EC 120B 

Заявка №317 від 

24.06.2008 
Чистяков В.І. 

травень - 

липень 

По мірі надання 

документації 

фірмою 

Eurocopter, 

Франція 

 

50 

Валідація вертольота 

EC 130B 

Заявка №317 від 

24.06.2008 
Чистяков В.І. 

квітень - 

червень 

По мірі надання 

документації 

фірмою 

Eurocopter, 

Франція 

 

51 
Валідація літака Boeing 

757-200 
Заявка від 23.01.1996 Микитюк С.О. 

лютий - 

червень 

За домовленістю 

з фірмою Boeing 

та а/к „ХОРС” 

 

52 

Валідація вертольотів 

AS 355NP та AS 350B2/B3 

Заявка №319  від 

04.07.2008 
Чистяков В.І. 

квітень - 

липень 

По мірі надання 

документації 

фірмою 

Eurocopter, 

Франція 

 

53 

Валідація вертольота MBB-

BK-117 

Заявка №318 від 

21.07.2008 
Чистяков В.І. 

січень - 

квітень 

По мірі надання 

документації 

фірмою 

Eurocopter, 

Німеччина 

 

54 

Валідація вертольота EC135 

P2+/T2+ 

Заявка №318 від 

21.07.2008 
Чистяков В.І. 

січень - 

квітень 

По мірі надання 

документації 

фірмою 

Eurocopter, 

Німеччина 
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55 

Сертифікація вертольота 

КТ-112 

Указ Президента 

України від 26.06.2008 

№ 588/2008 

Чистяков В.І. 
лютий - 

жовтень 

згідно з план-

графіком 

сертифікаційних 

робіт 

 

56 

Сертифікація літака 

Sky Wind-1 

Заявка №278 від 

21.03.2008 
Грезін С.О. 

січень - 

квітень 

згідно з план-

графіком 

сертифікаційних 

робіт 

 

57 

Валідація літаків С90А, 

С90GT/Gti та     С 390 
Заявка від 27.08.2007 Грезін С.О. вересень 

По мірі надання 

документації 

фірмою 

Beechcraft, США 

 

58 

Сертифікація літака ХІАТ 
Заявка №180 від 

28.12.2006 
Грезін С.О. 

березень - 

жовтень 

згідно з план-

графіком 

сертифікаційних 

робіт 

 

59 

Сертифікація літака Т-10 
Заявка від 20.12.2005 

 
Грезін С.О. 

березень - 

жовтень 

згідно з план-

графіком 

сертифікаційних 

робіт 

 

60 Сертифікація розробника                    

ВАТ "Авіаконтроль" 
Первинна сертифікація Пухкало М.В. 

січень-

квітень 
  

61 Сертифікація розробника                          

ДП "АНТК "Антонов" 
Первинна сертифікація Пухкало М.В. 

січень-

квітень 
  

62 Сертифікація розробника                         

ТОВ КБ "Вертикаль" 
Первинна сертифікація Пухкало М.В. 

січень-

квітень 
  

63 Сертифікація розробника                         

ВАТ "МОТОР СІЧ" 
Первинна сертифікація Пухкало М.В. 

січень-

квітень 
  

64 Сертифікація розробника                          

УР СНВП "Юпітер" 
Первинна сертифікація Пухкало М.В. 

січень-

квітень 
  

65 Сертифікація розробника                    Первинна сертифікація Пухкало М.В. березень–   
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ТОВ "Аерокоптер" червень 

66 Сертифікація виробництва 

на             ТОВ "Аерокоптер" 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

березень–

червень 
  

67 Сертифікація виробництва 

на               ДП "НОВАТОР" 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

березень–

червень 
  

68 Сертифікація розробника                      

"ТОРА", ХДАВП 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

березень–

червень 
  

69 Сертифікація розробника                    

ТОВ "Авіасервіс-Київ" 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

квітень-

липень 
  

70 Сертифікація розробника 

ТОВ "Альфа" 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

квітень-

липень 
  

71 Сертифікація виробництва 

на                 УІСП "КРІС”, 

ЛТД 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

квітень-

липень 
  

72 Сертифікація розробника 

"East Aircraft Services s.r.o.” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

квітень-

липень 
  

73 Сертифікація розробника                        

ЗАТ Авіаційна фірма  

“Лілієнталь” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

квітень-

липень 
  

74 Сертифікація виробництва 

на  ЗАТ Авіаційна фірма  

“Лілієнталь” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

квітень-

липень 
  

75 Сертифікація розробника                          

ДП МО України "САП" 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

квітень-

липень 
  

76 Сертифікація розробника                         

ВКФ, ТОВ „СТОРК”   

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

травень-

серпень 
  

77 Сертифікація розробника                        

ТОВ „Аероскан Сервіс” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

червень-

вересень 
  

78 Сертифікація виробництва 

на                   ДП „ОАРП 

„Одесавіаремсервіс” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

червень-

вересень 
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79 Сертифікація виробництва 

на   ВАТ "МОТОР СІЧ" 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

серпень-

листопад 
  

80 Сертифікація розробника                           

ДП „Оризон-Навигація” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

серпень-

листопад 
  

81 Сертифікація виробництва 

на  ДП „Оризон-Навигація” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

серпень-

листопад 
  

82 Сертифікація розробника                   

ЗМКБ „Прогрес” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

серпень-

листопад 
  

83 Сертифікація виробництва 

на ЗАТ „Спецтехскло” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

серпень-

листопад 
  

84 Сертифікація розробника                        

ЗАТ „Спецтехскло” 
Первинна сертифікація Пухкало М.В. 

серпень-

листопад 
  

85 Сертифікація розробника                        

ВАТ „Елемент” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

серпень-

листопад 
  

86 Сертифікація виробництва 

на  ВАТ „Елемент” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

серпень-

листопад 
  

87 Сертифікація виробництва 

на  ТОВ „ІнтерАМІ” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

вересень-

грудень 
  

88 Сертифікація розробника                          

ТОВ „ІнтерАМІ” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

вересень-

грудень 
  

89 Сертифікація виробництва 

на ХДАВП 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

вересень-

грудень 
  

90 Сертифікація виробництва 

на  ТОВ „Авіант-інтер’єр” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

жовтень -     

січень 2010 
  

91 Сертифікація розробника                        

ТОВ „Алан-Компані” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

жовтень -     

січень 2010 
  

92 
Сертифікація виробництва 

на    ПП „Аллен-бізнес” 
Первинна сертифікація Пухкало М.В. 

листопад 

2009-лютий 

2010 

  

93 Сертифікація виробництва 

на  ДП НДІ „Буран” 
Первинна сертифікація Пухкало М.В. 

листопад 

2009-лютий 
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2010 

94 Сертифікація виробництва 

на  ДП „ВО  Південний 

машинобудівний завод 

імені О.М. Макарова” 

Первинна сертифікація Пухкало М.В. 
грудень 2009-

березень 2010 
  

95 Сертифікація виробництва 

на НДІ ЕМП 
Первинна сертифікація Пухкало М.В. 

грудень 2009-

березень 2010 
  

96 Сертифікація виробництва 

на  ДП „РАДАР” 

Подовження терміну дії 

сертифіката 
Пухкало М.В. 

грудень 2009-

березень 2010 
  

97 Сертифікація двигунів серій 

CFM56-5B/3 і CFM56-7B 

(літаки В-737 NG і Airbus-

319) 

Заявки №231 та № 232 

від 18.10.2007 
Дубров В.Б. 

січень - 

травень 
  

98 
Сертифікація двигунів серії 

PW2000 (літак В-757) 

Заявка №304 від 

11.08.2008 
Дубров В.Б. 

лютий - 

червень  

 

  

99 Сертифікація двигуна ТВ3-

117В 

Заявка №321 від 

26.06.2008  
Дубров В.Б. 

січень - 

червень 
  

100 Завершення сертифікації 

двигуна Д-436-148 (перелік 

даних, схвалення ЕСУ-436) 

Заявка №120 від 

18.06.2003 
Дубров В.Б. 

січень - 

квітень  
  

101 
Головна зміна Д-436-148 

Заявки №339 та № 340 

від 16.12.2008 
Дубров В.Б. 

січень - 

квітень  
  

102 Сертифікація двигунів Arriel, 

Arrius (вертольоти 

Єврокоптер) 

Заявки №312 від 

15.09.2008 та № 314 від 

26.08.2008 

Дубров В.Б. 
березень - 

червень  
  

103 Сертифікація двигуна 

PW306A          (літак 

Golfstream) 

Заявка №260 від 

18.01.2008 
Дубров В.Б. 

березень - 

липень  
  

104 Сертифікація двигуна 

PW306В          (літак 

Заявка №207 від 

18.04.2007 
Дубров В.Б. 

березень - 

липень 
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Golfstream) 

105 Сертифікація двигунів TAE 

125          (літаки Daimond)  

Заявка №222 від 

12.07.2007 
Дубров В.Б. 

липень - 

вересень 
  

106 Сертифікація гвинтів Dowty 

Propellers (літаки Saab-340) 

Заявка №261 від 

12.02.2008 
Дубров В.Б. 

січень - 

березень 
  

107 Сертифікація двигунів серії 

FJ-44 (літаки Hawker-

Beechcraft 390) 

Заявка №245 від 

10.12.2007 
Дубров В.Б. 

лютий - 

травень 
  

108 Видання ДСТ на систему 

Autothrottle (літак 

Bombardier CL-600-2B19 

Заявка від 18.07.2008 Дубров В.Б. 
серпень - 

листопад 
  

109 
Сертифікація двигуна PT6A-

135 (Beechcraft) 

Заявка №227 від 

17.09.2007 
Дубров В.Б. 

січень - 

грудень 

 

  

110 Сертифікація двигунів 

PW206B/B2 (Єврокоптер) 

Заявка №325 від 

27.11.2008 
Дубров В.Б. 

жовтень - 

грудень 
  

111 Завершення сертифікації 

двигуна         ТВ3-117ВМА-

СБМ1В    

Заявки № 279 від 

01.04.2008 та №338 від 

21.08.2006 

Дубров В.Б. лютий   

112 Завершення сертифікації 

гвинтів McCauley Propellers 

(Beechcraft C90A) 

Заявка №244 від 

10.12.2007 
Дубров В.Б. 

лютий – 

серпень 
  

113 Завершення сертифікації 

гвинтів Hartzell Propellers 

(Beechcraft C90A) 

Заявка №270 від 

05.03.2008 
Дубров В.Б. 

лютий – 

серпень 
  

114 Сертифікація гвинтів MTV-6 

(DA-40) 

Заявка №206 від 

04.04.2007 
Дубров В.Б. 

серпень - 

листопад 
  

115 Сертифікація двигунів АИ-

450- МСВ 

Заявка №308 від 

13.08.2008 
Дубров В.Б. 

березень - 

грудень  
  

116 Сертифікація ДСУ HW 331-

200 (Boeing 757) 
Заявка від 24.09.2008 Дубров В.Б. 

лютий - 

червень  
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117 Сертифікація допоміжного 

двигуна   131-9В 

Заявка №320 від 

24.09.2008 
Дубров В.Б. 

лютий - 

травень 
  

118 Сертифікація головної зміни 

двигуна АИ-450-МС 

Заявка №277 від 

07.03.2008 
Дубров В.Б. 

лютий - 

серпень 
  

VІ. Міжнародне співробітництво 

1 Організація підготовки 

зустрічей – проводів 

іноземних делегацій 

п. 2.1. положення про 

сектор протоколу 

сектор 

протоколу 

протягом 

року 

  

2 Приймання участі в 

узгоджувальних нарадах в 

Міноборони по виконанню 

польотів за програмою 

„Відкритого неба ” 

Постанова КМУ від 

13.03.2002р. № 298 

 

„Положення про 

порядок забезпечення 

інспекційної діяльності 

в Україні згідно з 

договором з відкритого 

неба”. 

 

Відділ 

планування та 

контролю за 

польотами 

цивільних ПС-

ЦДС ЦА 

Управління 

авіаперевезень 

та ліцензування 

Протягом 

2009р. 
  

3 Участь у двохсторонніх 

переговорах з питань 

повітряного сполучення  

Положення про 

Управління 

авіаперевезень та 

ліцензування, 

Положення про відділ 

організації та контролю 

авіаперевезень 

Управління авіаційних 

перевезень та 

ліцензування  

Відділ 

організації та 

контролю 

авіаперевезень 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

Протягом 

2009р. 
  

4 Участь у переговорному 

процесі Україна-ЄС щодо 

створення САП 

Положення про 

Управління 

авіаперевезень та 

Відділ 

організації та 

контролю 

Протягом 

2009р. 
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ліцензування, 

Положення про відділ 

організації та контролю 

авіаперевезень 

Управління авіаційних 

перевезень та 

ліцензування  

авіаперевезень 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

5 Участь у міжнародних 

конференціях з питань 

організації авіаперевезень 

Положення про 

Управління 

авіаперевезень та 

ліцензування, 

Положення про відділ 

організації та контролю 

авіаперевезень 

Управління авіаційних 

перевезень та 

ліцензування  

Відділ 

організації та 

контролю 

авіаперевезень 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

Протягом 

2009р. 
  

6 Підписання міжурядової 

Угоди між Україною і 

Державою Ізраїль про 

впровадження спеціальних 

заходів із забезпечення 

безпеки ЦА. 

Доручення КМУ 

від 10.06.2008    

 № 18332/15/1-07 

УАБ І - ІІ квартал 

2009 року 

  

7 
Участь у заходах із 

співробітництва з 

міжнародними авіаційними 

організаціями відповідно до 

планів МАК, ІКАО, ЄКЦА 

та ІАТА. 

Членство України в 

МАК, ІКАО, ЄКЦА, 

ІАТА   

УАБ За окремими 

планами 

протягом року 

  

8 Підготовка та введення в дію  Управління  1 квартал Вдосконалення  
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“Правил сертифікації 

експлуатантів” згідно з  

 OPS 

 

 

інспекції процедури 

видачі 

Сертифікатів 

експлуатанта 

9 Збір, обробка, аналіз та 

надання до секції статистики 

ІКАО статистичних даних 

про роботу авіаційних 

підприємств України та 

галузі в цілому (за формами 

ІКАО), співробітництво з 

МАК у галузі авіаційної 

статистики 

Ст. 67 Конвенції про 

міжнародну цивільну 

авіацію 

Відділ 

авіаційної 

статистики, 

прогнозування 

та економічного 

аналізу 

Постійно 

 

  

10 Участь у 86-тій Сесії 

Розширеного комітету 

Євроконтролю 

Виконання 

зобов’язань, що 

випливають з членства 

України в 

багатосторонній угоді 

щодо сплати 

маршрутних зборів, 

постанова КМУ від 

13.09.02 №1371 

Начальник 

управління 

11-

12.03.2009 

  

11 Участь у 87-ій Сесії 

Розширеного комітету 

Євроконтролю 

Виконання 

зобов’язань, що 

випливають з членства 

України в 

багатосторонній угоді 

щодо сплати 

маршрутних зборів 

Начальник 

управління 

24-

25.06.2009 

  

12 Участь у 88-ій Сесії Виконання Начальник 18-   
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1 2 3 4 5 6 7 
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Розширеного комітету 

Євроконтролю 

зобов’язань, що 

випливають з членства 

України в 

багатосторонній угоді 

щодо сплати 

маршрутних зборів 

управління 19.11.2009 

13 Участь у нараді ІКАО 

групи експертів зі 

статистики 

Членство України в 

ІКАО 

Начальник 

управління 

23-

27.03.2009 

  

14 Участь у нараді ІКАО зі 

статистики 

Членство України в 

ІКАО 

Начальник 

управління 

Листопад   

15  Участь в роботі 

міжнародних конференцій, 

наукових семінарах з 

авіаційної та космічної 

медицини 

JAR-FCL 3 

 

Бандура О.А. 

Постоленко В.В. 

постійно   

16 Участь у 80 засіданні 

Асоціації Аерокосмічної 

медицини  

Щорічний план 

проведення  засідань 

Асоціаціїї 

Бандура О.А. 

 

травень   

17 Участь у міжнародній 

співробітництві 

Державіаадміністрації 

 Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   

18 Наглядовий комітет в рамках 

проекту Twinning 

Twinning контракт 

„Гармонізація норм 

законодавства та 

стандартів України з 

нормами законодавства 

та стандартами ЄС в 

галузі цивільної авіації” 

UA/06/PCA/TP/01 

 

Петровський 

В.Є. 
   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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18 В рамках проекту Twinning 

проведення „дружнього” 

аудиту інспекторами ДАА з 

експертами проекту 

Twinning з Авіаційних 

властей Франції та Польщі в 

авіаційних підприємствах 

України 

Twinning контракт 

„Гармонізація норм 

законодавства та 

стандартів України з 

нормами законодавства 

та стандартами ЄС в 

галузі цивільної авіації” 

UA/06/PCA/TP/01 

Петровський В.Є. Лютий-

березень 

2009р. 

  

19 Підготовка до проведення 

аудиту FAA 

Закінчення контракту з 

RVA по проекту 

Грантової Угоди 

„Підвищення рівня 

безпеки польотів в 

авіаційній галузі 

України” 

 Травень-

червень 

2009р. 

  

20 Надання плану дій з 

усунення зауважень аудиту 

ІКАО 2008 

Аудит ІКАО Петровський В.Є. 30 січня 

2009р. 
  

21 Отримання остаточного 

звіту по аудиту ІКАО 

Аудит ІКАО Петровський В.Є. 31 березня 

2009р. 
  

22 Надання зауважень по 

остаточному звіту по аудиту 

ІКАО 

Аудит ІКАО Петровський В.Є. 30 квітня 

2009р.  
  

23 Опублікування остаточного 

звіту по аудиту ІКАО 

Аудит ІКАО Петровський В.Є. 30 травня 

2009р. 
  

24 Забезпечення переговорного 

процесу щодо укладання 

Угоди з ЄС про Спільний 

авіаційний простір (САП), 

проведення спільних 

засідань Робочих груп, 

Указ Президента 

України від 18.10.2007 

№ 981 із змінами, 

внесеними Указом 

президента України 

№503/2008 (503/2008) 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

Протягом 

року за 

погодженням 

з 

Єврокомісією 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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інших спільних заходів від 02.06.2008 

 

25 Участь у заходах під егідою 

Міжнародної організації 

цивільної авіації (ІКАО) 

(конференції, симпозіуми, 

регіональні наради, робочі 

групи (EANPG, АТМЕ), 

інші) 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України в 

ІКАО, постанова КМУ 

від 13.09.02 №1371 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, інші 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

року, згідно 

графіку нарад 

ІКАО 

  

26 Участь у заходах під егідою 

Європейської конференції  

цивільної авіації (ЄКЦА) 

(наради на рівні Генеральних 

директорів ЦА, семінари, 

робочі групи) 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України в 

ЄКЦА, постанова КМУ 

від 13.09.02 №1371 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, інші 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

року, згідно 

графіку нарад 

ЄКЦА 

  

27 Участь у заходах під егідою 

Європейської організації з 

безпеки аеронавігації 

(ЄВРОКОНТРОЛЬ) 

(засідання Тимчасової Ради 

(РС), засідання Розширеного 

комітету з маршрутних 

зборів,  робочих груп 

Євроконтролю (Governace 

Study Group, Regulatory 

Group), Комісії з безпеки 

польотів (SRC), Комітету з 

аудиту (Audit Board), 

Фінансового комітету 

(Standing Committee for 

Finance) 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України, 

постанова КМУ від 

13.09.02 №1371 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, інші 

структурні 

підрозділи 

Протягом 

року, згідно 

графіку нарад 

Євроконтрол

ю 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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28 Участь у заходах під егідою 

Об’єднаних Авіаційних 

Властей (JAA) (засідання 

Правління JAA (JAA Board), 

Виконавчого Комітету 

(JAAС), робочих груп (FUJA 

II), навчальні курси) 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України в 

JAA, постанова КМУ 

від 13.09.02 №1371 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

Протягом 

року, згідно 

графіку нарад 

JAA 

  

29 Робота у робочих органах 

Європейського агентства з 

безпеки польотів (EASA) 

Передача функцій від 

JAA до EASA, закриття 

JAA з 30.06.2009 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, інші 

підрозділи 

Згідно 

графіку нарад 

EASA 

  

30 Здійснення заходів для 

забезпечення технічної 

інтеграції України у 

багатосторонню систему 

маршрутних зборів 

ЄВРОКОНТРОЛЮ 

Рішення 85-ої Сесії 

Розширеного комітету 

ЄВРОКОНТРОЛЮ з 

маршрутних зборів, 

наказ ДАА від 

21.04.2008 №297 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, інші 

підрозділи у 

рамках робочої 

групи, створеної 

наказом ДАА від 

21.04.2008 №297 

Згідно 

окремого 

плану заходів 

до 30.12.2009 

  

31 Розвиток співробітництва з 

Федеральною авіаційною 

адміністрацією США (FAA) 

Результат аудиту FAA з 

безпеки польотів від  

19 – 21.10.2003 р. 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

Протягом 

року 

  

32 Проведення двосторонніх 

переговорів на рівні 

авіаційних адміністрацій 

 

Положення про 

Державіаадміністрацію  

Управління 

зовнішніх 

зв’язків  

Протягом 

року (згідно 

окремого 

графіку)  

  

33 Підписання Протоколу про 

внесення змін і доповнень до 

міжурядових угод про 

повітряне сполучення 

Необхідність 

модернізації раніше 

укладених угод 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

2 – 4 квартали   

34 Розбудова співробітництва з Доручення КМУ від Управління Протягом   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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ЄС у рамках Комітету з 

питань співробітництва між 

Україною та ЄС, підкомітету 

№4 

03.04.2008 №19003/0/1-

08 

зовнішніх 

зв’язків 

 

року 

35 Розбудова регіонального 

співробітництва з 

авіаційними властями країн 

Чорноморсько-Кавказького 

регіону із використанням 

механізмів ОЧЕС, ГУАМ та 

Протоколу наради на рівні 

Генеральних директорів 

цивільної авіації країн-

членів ЄКЦА – не членів ЄС 

(м. Ялта, 6-10.08.2008) 

Рішення ОЧЕС, ГУАМ 

та Ялтинські рішення 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, інші 

підрозділи 

 

Протягом 

року 

  

36 Організація заходів з метою 

залучення технічної 

допомоги з боку США 

(USTDA) на цілі підвищення 

безпеки польотів в Україні 

Необхідність 

переведення України з 

2–ої до 1-ої категорії за 

програмою IASA FAA 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, інші 

підрозділи 

Протягом 

року 

  

37 Регіональний семінар 

стосовно підготовки, 

проведення аудиту ІКАО 

щодо нагляду за 

забезпеченням безпеки 

авіації. 

м. Бухарест, Румунія 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України в 

ІКАО 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, 

сектор 

координації 

міжнародних 

проектів 

12 – 

16.01.2009 

  

38 3-тє позачергове засідання 

на рівні Генерального 

директору щодо 

інтеграційних питань 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України у  

ЄКЦА 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

 

27.01.2009   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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(DGINT/3) 

м. Берлін, ФРН 

39 Багатосторонній семінар для 

країн-членів ЄКЦА – не 

членів ЄС щодо 

трансформації JAA в EASA 

м. Тирана, Албанія 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України у  

ЄКЦА, асоційоване 

членство у JAA 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

 

04– 

05.02.2009 

  

40 ЄКЦА/ EASTI навчальний 

курс з аудиту (AUDITORS 

COURSE) з подальшою 

сертифікацією слухачів 

м. Брюссель,  Бельгія 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України у  

ЄКЦА 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, 

управління 

авіаційної 

безпеки 

09 – 

16.02.2009 

  

41 Участь у 86-ій Сесії 

Розширеного комітету 

Євроконтролю 

м. Брюссель,  Бельгія 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України в 

Багатосторонній угоді 

щодо сплати 

маршрутних зборів 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, 

управління 

фінансово-

економічного 

регулювання 

11.03.2009   

42 21 щорічний європейський 

семінар з безпеки польотів 

(EASS) 2009 

м. Нікосія, Кіпр 

 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України у  

ЄКЦА 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

16 – 

18.03.2009 

  

43 2-ий форум з авіаційної 

безпеки Європейсько-

Азіатського регіону 

(EUROPE-ASIA FORUM/2) 

м. Париж, Франція 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України у  

ЄКЦА 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

17 – 

18.03.2009 

  

44 Засідання Керівної групи з Виконання зобов’язань, Управління Березень 2009   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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приводу вивчення 

передового досвіду нагляду 

за безпекою (SAFOBENCH) 

що випливають з 

членства України у  

ЄКЦА 

зовнішніх 

зв’язків 

45 Дипломатична конференція 

ІКАО щодо прийняття 1) 

Конвенції про компенсацію 

шкоди завданої третім 

сторонам в результаті актів 

не законного втручання з 

використанням повітряного 

судна 2) Конвенції про 

компенсацію шкоди завданої 

третім сторонам повітряним 

судном 

м. Монреаль, Канада 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України в 

ІКАО 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, 

управління 

фінансово-

економічного 

регулювання 

20.04– 

02.05.2009 

 

  

46 Засідання Тимчасової Ради 

ЄВРОКОНТРОЛЮ (PC/31) 

м. Брюссель,  Бельгія  

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України в 

ЄВРОКОНТРОЛІ  

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, 

управління 

стандартів 

аеронавігації 

07.05.2009   

47 Спільний форум з безпеки 

ЄКЦА та комісії цивільної 

авіації арабських держав   

Марокко 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України у  

ЄКЦА 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

Травень 2009   

48 Участь у 132-ому засіданні 

Генеральних директорів 

цивільної авіації країн-

членів ЄКЦА (DGCA/132) 

м. Париж, Франція 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України у  

ЄКЦА 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

13.05.2009   

49 Участь у щорічному самміті Офіційне запрошення Управління 17 –   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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“Aviation Outlook Russia & 

CIS” («Майбутнє авіації 

Росії та СНД) 

м. Москва, РФ  

 

від 26.11.2008 зовнішніх 

зв’язків 

18.06.2009 

50 Участь у 87-ій Сесії 

Розширеного комітету 

ЄВРОКОНТРОЛЮ  

м. Брюссель,  Бельгія 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України в 

багатосторонній угоді 

щодо сплати 

маршрутних зборів 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, 

управління 

фінансово-

економічного 

регулювання 

24 - 

25.06.2009 

  

51 31-ша сесія ЄКЦА 

(ECAC/31) 

м. Страсбург, Франція 

 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України у  

ЄКЦА 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

7 – 8.07.2009   

52 Проведення консультацій з 

користувачами повітряного 

простору України, ІАТА 

щодо одиничної ставки 

плати за АНО на 2010 рік  

Дотримання вимог 

DOC 9082 ІКАО 

Управління 

фінансово-

економічного 

регулювання, 

управління 

зовнішніх 

зв’язків  

Серпень 2009   

53 58-ме щорічне позачергове 

засідання Генеральних 

директорів (DGCA (SP)/58) 

Чорногорія 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України у  

ЄКЦА 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

27 – 

31.08.2009 

  

54 Засідання Тимчасової Ради 

ЄВРОКОНТРОЛЮ (PC/32) 

м. Брюссель,  Бельгія  

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України в 

ЄВРОКОНТРОЛІ  

Управління 

зовнішніх 

зв’язків, 

управління 

12 – 

13.11.2009 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 60

стандартів 

аеронавігації 

55 Участь у 88-ій Сесії 

Розширеного комітету 

ЄВРОКОНТРОЛЮ  

м. Брюссель,  Бельгія 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України в 

багатосторонній угоді 

щодо сплати 

маршрутних зборів 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків,  

управління 

фінансово-

економічного 

регулювання 

18 – 

19.11.2009 

  

56 Участь у 133-ому засіданні 

Генеральних директорів 

цивільної авіації країн-

членів ЄКЦА (DGCA/133) 

м. Париж, Франція 

 

 

Виконання зобов’язань, 

що випливають з 

членства України у  

ЄКЦА 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

 

Грудень 2009   

57 29-та сесія Ради з цивільної 

авіації та використання 

повітряного простору 

Указ Президента 

України  від 20.08.1992 

№428/92, постанова 

КМУ від 03.10.1997 

№1095 

Управління 

зовнішніх 

зв’язків 

 

Грудень 2009   

58 Підготовка матеріалів та 

участь в міжнародних 

конференціях та нарадах 

ІКАО, Євроконтроля, 

ЄКЦА,НАТО, МАК та інші. 

Участь України в 

міжнародних 

організаціях 

Управління 

аеронавігації 

Протягом 

року , згідно 

окремого 

плану 

  

59 Підготовка робочої зустрічі з 

авіаційною адміністрацією 

РФ з для обговорення питань 

надання Російською 

Федерацією обов‘язкової 

Вказівка керівництва 

Державіаадміністрації 

управління 

підтримання 

льотної 

придатності 

(в частині, яка 

ІІ квартал 

2009 року 

Забезпечення 

експлуатації в 

Україні АТ 

розробки РФ 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 61

інформації з підтримання 

льотної придатності ПС 

розробки Росії 

стосується 

діяльності 

управління) 

60 
Підписання Угоди з ЄС про 

спільний повітряний простір 
 

Криводубський 

К.С. 

За планом 

Державіаадмі

ністрації 

  

61 

Взаємодія з EASA  
Криводубський 

К.С. 

За планом 

Державіаадмі

ністрації 

У взаємодії з 

Управлінням 

зовнішніх 

зв’язків 

 

62 

Розроблення проектів Угод з 

льотної придатності 
 

Криводубський 

К.С. 

За планом 

Державіаадмі

ністрації 

У взаємодії з 

Управлінням 

Євро інтеграції 

та загальних 

питань льотної 

придатності 

 

VІІ. Організація роботи Державіаадміністрації та виконання доручень керівництва 

1 Прийняття участі у 

міжнародних форумах, 

конференціях, семінарах, 

зустрічах з представниками 

авіакомпаній та 

авіапідприємств 

за дорученням 

керівництва 

сектор 

протоколу 

при 

необхідності 

  

2 Підготовка та контроль 

виконання домовленостей 

щодо укладання договорів (в 

межах відповідальності 

сектору протоколу) 

за дорученням 

керівництва 

сектор 

протоколу 

при 

необхідності 

  

3 Планування процедур 

закупівель відповідно до 

затвердженого кошторису та 

Положення про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

Протягом 

року  
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 62

річного плану державних 

закупівель 

державні кошти, 

затверджене 

постановою КМУ від 

17.10.2008 № 921 

 

Сектор 

державних 

закупівель 

4 Вибір процедури закупівлі 

відповідно до вимог чинного 

законодавства у сфері 

державних закупівель 

 

Положення про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

затверджене 

постановою КМУ від 

17.10.2008 № 921 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

державних 

закупівель 

Протягом 

року 
  

5 Затвердження річного плану 

закупівель 

Положення про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

затверджене 

постановою КМУ від 

17.10.2008 № 921 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Тендерний 

комітет 

Державіаадмініс

трації 

Протягом 30 

днів після 

затвердження 

кошторису 

  

6 Оприлюднення 

затвердженого річного плану 

державних закупівель 

шляхом розміщення в 

мережі Інтернет  

Положення про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

затверджене 

постановою КМУ від 

17.10.2008 № 921 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

державних 

закупівель 

Протягом 10 

календарних 

днів після 

затвердження 

  

7 Підготовка тендерної 

документації 

Положення про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

затверджене 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

Протягом 

року 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 63

постановою КМУ від 

17.10.2008 № 921 

державних 

закупівель 

8 Публікація оголошень про 

заплановану закупівлю в 

інформаційному бюлетені 

«Вісник державних 

закупівель» 

Положення про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

затверджене 

постановою КМУ від 

17.10.2008 № 921 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

державних 

закупівель 

Протягом 

року 
  

9 Надання тендерної 

документації учасникам 

торгів 

Положення про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

затверджене 

постановою КМУ від 

17.10.2008 № 921 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

державних 

закупівель 

Протягом 

року 
  

10 Приймання пропозицій від 

учасників торгів 
Положення про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

затверджене 

постановою КМУ від 

17.10.2008 № 921 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

державних 

закупівель 

Протягом 

року 
  

11 Надання роз'яснень 

учасникам процедур 

державних закупівель щодо 

змісту   тендерної   

документації   у   разі   

отримання   від   останніх 

відповідних запитів 

Положення про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

затверджене 

постановою КМУ від 

17.10.2008 № 921 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

державних 

закупівель 

Протягом 

року 
  

12 Проведення процедури Положення про Управління Протягом   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 64

попередньої кваліфікації 

учасників процедур 

державних закупівель у разі 

її застосування 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

затверджене 

постановою КМУ від 

17.10.2008 № 921 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

державних 

закупівель 

року 

13 Укладання договорів з 

виконавцем - переможцем 

торгів 

Положення про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

затверджене 

постановою КМУ 

від 17.10.2008 № 921 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

державних 

закупівель 

Протягом 

року 
  

14 Публікація оголошень про 

заплановану закупівлю в 

інформаційному бюлетені 

«Вісник державних 

закупівель» 

Положення про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

затверджене 

постановою КМУ від 

17.10.2008 № 921 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

державних 

закупівель 

Протягом 

року 
  

15 Складання Звіту про 

проведення процедур 

закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти 

Положення про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

затверджене 

постановою КМУ 

від 17.10.2008 № 921 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

державних 

закупівель 

Протягом 

року 
  

16 Забезпечення належного 

розгляду скарги, у разі її 

надходження від учасника 

процедур державних 

Положення про 

закупівлю товарів, 

робіт і послуг за 

державні кошти, 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Протягом 

року 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 65

закупівель затверджене 

постановою КМУ від 

17.10.2008 № 921 

Сектор 

державних 

закупівель 

17 Збір необхідного 

програмного забезпечення та 

IT розробок для планування 

кошторису на 2010 рік 

Надання доступу до мережі 

Інтернет в ДАА 

Наказ від 03.06.2004 р. 

№ 466 „Про 

затвердження надання 

доступу до мережі 

Інтернет у Міністерстві 

транспорту України” 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ 

інформаційних 

систем та 

технологій  

Постійно    

18 Здійснення заходів щодо 

удосконалення Веб-сайту 

ДАА  

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

04.01.2002 №3 „Про 

порядок оприлюднення 

у мережі Інтернет 

інформації про 

діяльність органів 

виконавчої влади”, 

Наказ Держкомінформу 

та Держзв’язку від 

25.11.2002 р. №327/225 

„Про затвердження 

Порядку 

інформаційного 

наповнення та технічне 

забезпечення Єдиного 

Веб-порталу органів 

виконавчої влади та 

Порядку 

функціонування Веб-

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ 

інформаційних 

систем та 

технологій  

Постійно    



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 66

сайтів органів 

виконавчої влади” 

19 Забезпечення, надання через 

Інтернет відповідно до 

компетенції  

 

Розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 31.10.2005 

р. № 55984/1/1-05 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ 

інформаційних 

систем та 

технологій  

Постійно    

20 Підготовка комплексного 

звіту щодо виконання Плану 

пріоритетних завдань 

Державіаадміністрації з 

розвитку авіаційного 

транспорту України на 2008 

– 2009 роки 

Доручення керівництва 

Державіаадміністрації 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Сектор 

стратегічного 

планування,  

структурні 

підрозділи 

 

Протягом 

року 

  

21 Підготовка матеріалів на 

засідання Колегій 

Державіаадміністрації за 

підсумками роботи галузі у 

2009 році  

Згідно протоколів 

щотижневих нарад 

заступника Міністра 

транспорту та зв’язку 

України – голови 

Державіаадміністрації 

 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

Структурні 

підрозділи  

IV квартал   

22 Організаційне забезпечення 

проведення засідань колегій 

Державіаадміністрації 

Наказ 

Державіаадміністрації 

від 19.10.07 №609 „Про 

утворення секретаріату 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

(секретаріат 

Протягом 

року 

Підвищення 

ефективності 

діяльності 

Даржавіаадмініс

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 67

колегії Державної 

авіаційної 

адміністрації” 

колегії) 

Відділ розробки 

державних та 

науково-

технічних 

програм 

-трації 

23 Контроль за виконанням 

рішень колегій 

Державіаадміністрації 

Положення про колегію 

Регламент проведення 

колегії 

Державіаадміністрації  

Управління 

стратегічного 

розвитку 

(секретаріат 

колегії) 

Відділ розробки 

державних та 

науково-

технічних 

програм 

Протягом 

року 

  

24 Організація та координація 

заходів щодо проведення 

наукових досліджень з 

питань розвитку цивільної 

авіації України 

Закон України ”Про 

наукову і науково-

технічну діяльність” від 

13.12.1992 р. №1977-

ХІІ; 

Закон України ”Про 

науково-технічну 

інформацію” від 

25.06.1993 р. №3322-

ХІІ; 

Закон України ”Про 

наукову і науково-

технічну експертизу” 

від 10.02.95р. №51/95-

ВР 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ розробки 

державних та 

науково-

технічних 

програм 

Протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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25 Підготовка та подання на 

затвердження проекту Плану 

науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських 

робіт на 2010 рік  

Рішення Науково-

технічної ради 

Державіаадміністрації 

від 17.01.08 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ розробки 

державних та 

науково-

технічних 

програм 

Листопад-

грудень  

  

26 Контроль за виконанням 

рішень Науково – технічної 

ради МТЗУ та 

Державіаадміністрації, 

Плану НДДКР на 2009 рік  

Наказ 

Державіаадміністрації 

від 27.06.07 р. № 351 

«Про затвердження 

Положення «Про 

порядок планування, 

фінансування і 

контролю за 

виконанням та 

впровадженням 

науково-дослідних та 

дослідно-

конструкторських робіт 

у галузі авіаційного 

транспорту України» 

Управління 

стратегічного 

розвитку  

 

Відділ розробки 

державних та 

науково-

технічних 

програм  

Протягом 

року 
  

27 Виконання доручень 

керівництва 

За надходженням Відділ АЗП постійно   

28 Участь в оргроботі ДААУ За надходженням Відділ АЗП постійно   

29 Розгляд заяв експлуатантів, 

комерційних домовленостей, 

укладених призначеними 

підприємствами та 

Постанова КМУ від 

02.10.2006 №1526 „Про 

утворення Державної 

авіаційної 

Відділ пошуку 

та рятування  

Управління 

авіаційних 

14.02.09-

29.03.09 

(період ІАТА 

Літо 2009) 

Затвердження 

розкладу руху 

регулярних 

рейсів 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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затвердження розкладів руду 

українським і іноземним 

авіакомпаніям, які 

здійснюють регулярні 

міжнародні перевезення 

адміністрації”, Правила 

надання експлуатантам 

дозволів на виліт з 

аеропортів України та 

приліт до аеропортів 

України, затверджені 

спільним наказом 

Державіаслужби та 

Міністерства оборони 

України від 28.11.05 № 

897/703, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 28.12.05 за № 

1572/11852. 

Правила виділення 

часових інтервалів на 

приліт і виліт рейсів у 

міжнародних 

аеропортах України, 

затверджені наказом 

Міністерства 

транспорту України від 

16.07.04 № 645, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 03.08.04 за № 

969/9568. 

перевезень та 

ліцензування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.09-

31.10.09 

(період ІАТА 

Зима 

2009/2010) 

30 Розгляд 250 заяв 

авіакомпаній на 

одержання/переоформлення 

Ліцензійні умови 

провадження 

господарської 

Відділ 

ліцензування та 

сертифікації 

08.01.09-

31.12.09 

Видача ліцензій, 

внесення змін до 

додатків 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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ліцензій на право 

провадження господарської 

діяльності з перевезення 

пасажирів, вантажів 

повітряним транспортом, з 

виконання авіаційно-

хімічних робіт; додатків до 

ліцензій з надання прав на 

здійснення регулярних 

польотів, серій чартерних 

польотів, разових, 

вантажних, польотів в інших 

країнах; отримання 

призначень на експлуатацію 

договірних ліній. 

діяльності з надання 

послуг з перевезення 

пасажирів, вантажів 

повітряним 

транспортом, 

затверджені спільним 

наказом Державного 

комітету України з 

питань регуляторної 

політики та 

підприємництва та 

Міністерства 

транспорту України від 

26.11.01 № 139/821, 

зареєстровані в 

Міністерстві юстиції 

України 07.12.01 за № 

1010/6201, Ліцензійні 

умови провадження 

господарської 

діяльності з виконання 

авіаційно-хімічних 

робіт, затверджені 

спільним наказом 

Державного комітету 

України з питань 

регуляторної політики 

та підприємництва та 

Міністерства 

транспорту України від 

26.11.01 № 140/825, 

суб’єктів 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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зареєстровані в 

Міністерстві юстиції 

України 04.12.01 за № 

1004/6195, Положення 

про призначене 

авіапідприємство з боку 

України на 

експлуатацію 

міжнародної повітряної 

лінії, затверджене 

наказом 

Державіаслужби від 

24.12.2004 № 247, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 29.12.2004 за 

№ 1665/10264. 

31 Проведення аналізу ринку 

авіаційних перевезень за 

2008 рік 

Постанова КМУ від 

02.10.2006 №1526 „Про 

утворення Державної 

авіаційної 

адміністрації”, 

Положення про 

управління, Положення 

про відділ 

Відділ 

ліцензування та 

сертифікації 

суб’єктів 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

 

08.01.09-

15.03.09 

Аналіз обсягів 

перевезень 

пасажирів та 

географії 

здійснення 

польотів в/з 

України 

 

32 Проведення оперативного 

аналізу ринку авіаційних 

перевезень за поточний рік 

Постанова КМУ від 

02.10.2006 №1526 „Про 

утворення Державної 

авіаційної 

адміністрації”, 

Відділ 

ліцензування та 

сертифікації 

суб’єктів 

Управління 

08.01.09-

31.12.09 

Аналіз обсягів 

перевезень 

пасажирів та 

географії 

здійснення 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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Положення про 

управління, Положення 

про відділ 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

 

польотів в/з 

України 

33 Перевірка стану дотримання 

вимог законодавства під час 

перевезень НВ 

авіакомпаніями та 

оформлення НВ вантажними 

агентствами 

Технічні інструкції 

ІКАО, DOC 9284 

AN/905 

Відділ 

регулювання 

перевезення 

небезпечних 

вантажів 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

08.01.09-

31.12.09 

  

34 Видача дозволів на 

перевезення ТВП та ТПВ 

повітряним судном 

Наказ МТУ від 

17.07.2001 №447 

Відділ 

регулювання 

перевезення 

небезпечних 

вантажів 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

08.01.09-

31.12.09 

  

35 
Підготовка звіту 

Державіаадміністрації за 

2008 рік з виконання  заходів 

Державної комплексної 

програми розвитку 

авіаційного транспорту 

України на період до 2010 

року, схваленої постановою 

Кабінету Міністрів України 

п 3.3. Державної 

комплексної програми 

розвитку авіаційного 

транспорту України на 

період до 2010 р.  

УАБ Січень 

2009 року 

 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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від 27 липня 2001 року № 

919. 

36 
Надання до аналітично-

інформаційної бази 

Державіаадміністрації для 

розміщення на веб-сторінці  

„Авіаційна безпека” 

необхідних нормативно-

правових документів для 

інформування суб’єктів 

авіаційної діяльності з 

питань авіаційної безпеки. 

Державна програма 

авіаційної безпеки ЦА 
УАБ Протягом року   

37 
Підготовка звітів 

(щоквартальних, щорічного) 

про стан забезпечення 

заходів з АБ у 2009 році. 

Державна програма 

авіаційної безпеки ЦА 
УАБ Щоквартально, 

річний - на 

підставі звітів 

суб’єктів 

авіаційної 

діяльності 

  

38 Підготовка та участь у 

засіданнях Колегії 

Державіаадміністрації 

 Управління 

інспекції 

Протягом 

року 

  

39 Участь у засіданнях постійно 

діючої комісії з питань 

безпеки польотів 

 Управління 

інспекції 

Протягом 

року 

  

40 Участь у засіданнях постійно 

діючої комісії з питань 

сертифікації експлуатанта 

Правила сертифікації 

експлуатантів (наказ 

Державіаслужби від 

20.09.05 №684 

Управління 

інспекції 

Протягом 

року 

  

41 Розробка графіка відпусток  Управління 4 квартал   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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на 2010р. інспекції 

 

42 Розробка комплексного 

графіка інспектування 

експлуатантів авіаційного 

транспорту України на 

2010р. 

 Управління 

інспекції 

 

4 квартал   

43 Розробка плану роботи 

управління на 2010р. 

 Управління 

інспекції 

 

4 квартал   

44 Ведення документаційного 

забезпечення 

Державіаадміністрації   

п. 2.1 Положення про 

відділ 

документаційного 

забезпечення та 

контролю за 

виконанням  

Управління 

стравами 

Протягом 

року 

  

45 Методичне керівництво 

роботою по встановленню і 

підтриманню єдиного 

порядку діловодства в 

Державіаадміністрації 

п. 2.3 Положення про 

відділ 

документаційного 

забезпечення та 

контролю за 

виконанням 

Управління 

справами 

Протягом 

року 

  

46 Проведення 

випереджувального 

моніторингу стану 

виконання актів 

законодавства, доручень 

Президента України, КМУ, 

ВРУ, наказів і доручень 

керівництва Міністерства 

транспорту та зв’язку 

п. 2.10 Положення 

про відділ 

документаційного 

забезпечення та 

контролю за 

виконанням 

Управління 

справами 

Щопонеділка   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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України та 

Державіаадміністрації 

 

 

47 Підготовка організаційно-

розпорядчих документів 

Державіаадміністрації:  

При необхідності та 

за дорученнями 

керівництва 

Державіаадміністрації  

Управління 

справами 

При 

надходженні 

доручень 

органів 

вищого рівня 

та покладення 

на відділ 

документацій

ного 

забезпечення 

та контролю 

за 

виконанням 

нових завдань  

  

48 Прийняття участі у 

підготовці матеріалів для 

проведення колегій 

Державіаадміністрації  

 

Управління 

справами 

При 

необхідності 

  

49 Прийняття участі у 

переговорах, міжнародних 

форумах, конференціях, 

семінарах, зустрічах з 

представниками авіаційних 

властей іноземних держав, 

авіакомпаній або зарубіжних 

фірм, перевірках та 

інспектуванні експлуатантів 

п. 3.12 Положення 

про відділ 

документаційного 

забезпечення та 

контролю за 

виконанням 

Управління 

справами 

Протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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Організація забезпечення 

матеріально-технічними 

засобами  

Державіаадміністрації 

Закон  України   «Про  

закупівлю  товарів,  

робіт  і послуг за 

державні кошти.», 

постановою КМУ від 

04 квітня 2001р. №322 

«Про граничні суми 

витрат на придбання 

...» 

Управління 

справами 

На протязі 

року 

  

50 Складання замовлень та 

планів закупівель для 

подання на розгляд 

Тендерного комітету  

Відповідне 

законодавство в сфері 

Державних закупівель 

Управління 

справами 

1 квартал 

2009 року 

  

51 Укладання Договорів по 

утриманню приміщень, 

підтримка ліній зв’язку, 

комунальні послуги 

Закон України «Про 

закупівлю товарів робіт 

та послуг за державні 

кошти» 

Управління 

справами 

січень – 

березень 2009 

року 

  

52 Підготовка технічних 

завдань на проведення 

тендерів по закупівлі 

матеріально технічних 

засобів 

Закон України «Про 

закупівлю товарів робіт 

та послуг за державні 

кошти» 

Управління 

справами 

згідно плану 

закупівель 

Державіаадмі

ністрації на 

2009р. 

  

53 Отримання та обробка 

заявок стосовно закупівлі 

матеріально технічних 

засобів від структурних 

підрозділів 

Державіаадміністрації 

Згідно Окремого 

доручення керівництва 

Управління 

справами 
липень 2009р. 

  

54 Підготовка інформації щодо 

складання бюджетного 

запиту на 2010 рік 

Запит економічного 

управління 

Управління 

справами 

серпень - 

вересень 

2009року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 77

55 

Ведення господарства, що 

належить 

Державіаадміністрації 

Постанова КМУ від 

02.11.06 №1526 «Про 

утворення Державної 

авіаційної 

адміністрації» 

Управління 

справами 

На протязі 

року 

  

56 Проведення інвентаризації 

матеріально-технічних 

засобів, які належать 

Державіаадміністрації 

 

Наказ 

Державіаадміністрації 

щодо проведення 

інвентаризації 

Управління 

справами 

листопад – 

грудень 

2009р. 

  

57 

Організація забезпечення 

потреб 

Державіаадміністрації в 

автотранспортному 

обслуговуванні 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

04.06.03р. №848 «Про 

впорядкування 

використання легкових 

автомобілів 

бюджетними 

установами та 

організаціями» 

Управління 

справами 

На протязі 

року 

  

58 Підготовка автомобілів 

Державіаадміністрації та 

проходження технічного 

огляду в ДАІ 

Лист запит ДАІ 
Управління 

справами 

квітень – 

травень  

2009 року 

  

59 Обслуговування іноземних 

делегації переговорів, 

міжнародних форумів, 

конференції, семінарів 

автотранспортом 

Державіаадміністрації 

 

Протоколи зустрічі, 

накази 

Державіаадміністрації 

Управління 

справами 

Згідно 

доручення 

керівництва 

  

       



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 78

60 Організація обслуговування 

засобів обчислювальної 

техніки та оргтехніки, які 

належать 

Державіаадміністрації 

Згідно договорів 

укладених 
Державіаадміністрацією 

Управління 

справами 

На протязі 

року 

61 Організація забезпечення 

Державіаадміністрації 

системами зв'язку та 

контроль ефективного їх 

використання 

Згідно договорів 

укладених 
Державіаадміністрацією 

Управління 

справами 

На протязі 

року 

  

62 Контроль виконання 

домовленостей щодо 

укладених договорів 

 

--- 
Управління 

справами 

липень – 

грудень 2009 

року 

  

63 Ведення реєстру 

орендованого майна 

підпорядкованих 

підприємств 

Наказ МТЗУ від 

16.02.07 

№ 135 

Відділ 

державної 

власності та 

структурних 

перетворень 

постійно   

64 Підготовка щомісячних 

розрахункових даних про 

фінансові результати роботи 

державних  авіаційних 

підприємств 

Доручення МТЗУ  від 

11.02.08 № 436/0/3-08 

Відділ 

державної 

власності та 

структурних 

перетворень 

щомісячно   

65 Складання звітів щодо 

введення в дію основних 

фондів та освоєння 

капітальних інвестицій 

державних авіаційних 

підприємств 

Доручення МТЗУ 

від 20.12.2005 

№ 12/1250-05, 

№ 12/1249-05 

Відділ 

державної 

власності та 

структурних 

перетворень 

щомісячно, 

щоквартально 

  

66 Підготовка довідкових Доручення керівництва Відділ постійно   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 79

інформаційно-аналітичних 

матеріалів про роботу 

авіапідприємств згідно 

запитів керівних органів 

країни, міністерств та 

відомств, інших організацій 

та установ, управлінь 

Державіаадміністрації та 

авіапідприємств 

державної 

власності та 

структурних 

перетворень, 

відділ авіаційної 

статистики, 

прогнозування 

та економічного 

аналізу 

67 Підготовка матеріалів на 

засідання Колегій 

Державіаадміністрації та 

МТЗУ 

Доручення керівництва Всі відділи 

управління 

щоквартально   

68 Визначення розміру премій 

та підготовка необхідних 

документів для преміювання 

керівників авіапідприємств 

Наказ МТЗУ 

від 05.06.08 

№ 681 

Відділ 

державної 

власності та 

структурних 

перетворень 

щоквартально   

69 Щотижневий збір, 

узагальнення та надання 

інформації до МТЗУ щодо 

перерахування коштів до 

Державного бюджету 

України 

Листи МТЗУ від 

28.03.07 № 11/234-07, 

від 30.07.07 № 11/519-

07 

Відділ 

державної 

власності та 

структурних 

перетворень 

щоп”ятниці   

70 Щотижневий збір, 

узагальнення та надання 

інформації до МТЗУ щодо 

погашення заборгованості 

перед Пенсійним фондом 

Окреме доручення 

МТЗУ від 14.03.07 

№ 192/11/11-07 

Відділ 

державної 

власності та 

структурних 

перетворень 

щочетверга   

71 Підготовка аналітичної 

доповіді “Підсумки роботи 

Доручення МТЗУ та 

ДАА 

Відділ авіаційної 

статистики, 

Щоквартальн

о до 25 числа 

Інформування  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 80

авіаційної галузі за 

відповідний період 2009       

року” 

прогнозування 

та економічного 

аналізу, 

відділ 

економічної 

політики 

після звітного 

періоду 

72 Надання Державному 

комітету статистики 

зведених статистичних 

даних про роботу авіаційної 

галузі за формами 

державного статистичного 

спостереження №31-ЦА ( в 

цілому та у розрізі регіонів 

та авіапідприємств) 

Наказ Держкомстату 

від 30.05.01 №251, 

наказ Укравіатрансу від 

05.07.01 №283 

Відділ авіаційної 

статистики, 

прогнозування 

та економічного 

аналізу 

Щоквартальн

о до 30 числа 

після звітного 

кварталу 

  

73 Підготовка оперативних 

інформаційно-аналітичних 

матеріалів про роботу 

авіаційної галузі за місяць, 

квартал,  рік 

Доручення МТЗУ та 

ДАА 

Відділ авіаційної 

статистики, 

прогнозування 

та економічного 

аналізу 

Щомісячно Інформаційне 

повідомлення 

 

74 Підготовка розрахункових 

даних про роботу авіаційної 

галузі на апаратні наради 

Міністерства транспорту та 

зв’язку України 

Доручення МТЗУ та 

ДАА 

Відділ авіаційної 

статистики, 

прогнозування 

та економічного 

аналізу 

Щотижнево Інформаційне 

повідомлення 

 

75 Формування банку 

статистичних даних про 

роботу авіапідприємств 

Наказ Держкомстату 

від 30.05.01 №251, 

наказ Укравіатрансу від 

05.07.01 №283 

Відділ авіаційної 

статистики, 

прогнозування 

та економічного 

аналізу 

Постійно Інформаційне 

повідомлення 

 

76 Участь у виконанні рішень За дорученням Всі відділи Постійно   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 81

апаратних нарад 

Мінтрансзв’язку, підготовка 

інформаційних та 

інформаційно – аналітичних 

записок 

керівництва 

Даржавіаадміністрації 

управління 

77 Підготовка матеріалів на 

засідання Колегій 

Державіаадміністрації та 

Мінтрансзв’язку за 

підсумками роботи галузі у 

2009 році 

Згідно протоколів 

щотижневих нарад 

заступника Міністра 

транспорту та зв’язку 

України – голови 

Державіаадміністрації 

Всі відділи Щоквартально   

78 Участь у виконанні рішень 

апаратних нарад 

Мінтрансзв’язку, підготовка 

інформаційних та 

інформаційно – аналітичних 

записок 

За дорученням 

керівництва 

Даржавіаадміністрації 

Всі відділи Постійно   

79 Попередній аналіз бізнес-

планів та документів щодо 

фінансової спроможності 

експлуатантів, аеропортів та 

суб’єктів комерційної 

діяльності та їх оцінка 

Доручення ДАА, наказ 

ДАС від 13.06.06 №407 

наказ ДАС від 20.09.05 

№684 

Відділ 

економічної 

політики 

Протягом 

року 

  

80 Прийняття заявок та 

проведення експертизи 

наданих до них документів 

на предмет реєстрації 

страховиків у 

Державіаадміністрації 

Наказ МТУ від 29.12.98 

№550 

Відділ 

економічної 

політики 

Протягом 

року 

  

81 Складання штатного розпису 

Державіаадміністрації, 

Положення про 

управління 

Відділ 

економічної 

По 

необхідності 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 82

внесення змін та доповнень 

до нього 

політики 

82 Підготовка наказу щодо 

визначення тривалості 

робочого часу на поточний 

рік 

Постанова КМУ від 

10.12.92 № 1010 „Про 

тривалість робочого 

дня для працівників 

органів виконавчої 

влади і органів 

місцевого 

самоврядування” 

Відділ 

економічної 

політики 

Січень 2009 

року 

  

83 Складання статистичних та 

оперативних звітів за 

встановленими фомами (1-

ПВ, 3-ПВ) по державним 

авіапідприємствам та 

Державіаадміністрації 

Доручення 

Мінтрансзв’язку від 

25.12.2007                  № 

988/11/11-07, лист 

Голов. управл. 

статистики у м.Києві 

від 28.04.06 № 10/1-

8/1390 

Відділ 

економічної 

політики 

Щомісячно, 

щоквартально 

  

84 Аналіз використання фонду 

оплати праці по державним 

авіапідприємствам та 

Державіаадміністрації 

Положення про 

управління 

Відділ 

економічної 

політики 

Протягом 

року 

  

85 Розгляд контрактів з 

керівниками авіапідприємств 

у частині оплати праці 

Розпорядження КМУ 

від 08.09.2004 № 651-р 

Відділ 

економічної 

політики 

Протягом 

року 

  

86 Здійснення розрахунків 

державних зборів за надання 

державних послуг із 

сертифікації, реєстрації, 

зборів з пасажирів та 

відправників вантажу до 

Постанова КМУ від 

28.09.1993 №819 (у 

редакції постанови 

КМУ від 16.06.1998      

№ 889) 

Відділ 

бюджетного 

фінансування 

постійно контроль  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 83

Державного 

спеціалізованого фонду 

фінансування 

загальнодержавних витрат 

на авіаційну діяльність та 

участь України у 

міжнародних авіаційних 

організаціях (далі –Фонд) 

87 Контроль за сплатою зборів 

до Фонду за виписками 

надходжень на бюджетний 

рахунок Фонду в 

Державному Казначействі. 

Постанова КМУ від 

28.09.1993 №819 (у 

редакції постанови 

КМУ від 16.06.1998      

№ 889); 

З У «Про Державний 

бюджет України на 

2009 рік» 

Відділ 

бюджетного 

фінансування 

постійно Забезпечення 

надходження 

коштів до Фонду 

згідно з 

помісячним 

планом МФУ 

(забезпечення 

виконання 

доходної 

частини 

Державного 

бюджету) 

 

88 Складання паспортів 

бюджетних програм , 

зведеного кошторису та 

зведеного плану асигнувань 

по Державіаадміністрації та 

закладам охорони здоров’я 

згідно з програмною 

класифікацією. 

ЗУ «Про Державний 

бюджет України на 

2009 рік»; 

Постанова КМУ від 

28.02.2002 №228 

Відділ 

бюджетного 

фінансування 

Згідно 

встановлених 

термінів 

Забезпечення 

фінансування 

бюджетних 

програм та 

контроль за їх 

виконанням 

 

89 Проведення розподілів  

коштів Державного бюджету  

з метою фінансування 

Наказ ДКУ від 

25.05.2004 №89 

Відділ 

бюджетного 

фінансування 

постійно Забезпечення 

фінансування 

бюджетних 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 84

Державіаадміністрації та 

закладів охорони здоров’я  

та інших бюджетних 

програм 

програм та 

контроль 

90 Складання фінансового звіту 

про використання 

бюджетних коштів по 

закладам охорони здоров’я, 

бюджетним програмам  та 

зведення звіту по 

Державіаадміністрації 

Постанова КМУ від 

28.02.2000      № 419; 

Наказ ДКУ на 

відповідний звітний 

період 

Відділ 

бюджетного 

фінансування 

Згідно 

встановлених 

термінів 

Подання звіту 

головному 

розпоряднику 

бюджетних 

коштів 

 

91 Проведення розрахунків та 

внесення змін до кошторису 

та планів асигнувань 

Постанова КМУ від 

28.02.02 №228 

Відділ 

бюджетного 

фінансування 

При 

необхідності 

Забезпечення 

фінансування та 

контроль 

 

92 Проведення сертифікаційних 

та міжсертифікаційних 

перевірок навчальних 

закладів ЦА України 

Правила сертифікації 

авіаційних навчальних 

закладів ЦА з 

підготовки льотного 

складу в Україні. Наказ 

Державіаслужби від 

17.08.2005 №601 

зареєстровано в   

Мін’юсті України 

02.09.2005 за № 

981/11261 

Мельничук Ю.М. 

Данильченко О.П. 

Галевський Е.К. 

Куцюк Р.О. 

протягом 

року 

  

93 Проведення сертифікаційних 

та міжсертифікаційних 

перевірок авіаційних 

тренажерів 

Правила сертифікації 

авіаційних тренажерів, 

затверджені наказом 

Мінтрансу України від 

06.08.2002 №529 

зареєстровано в 

Мельничук Ю.М. 

Данильченко О.П. 

Галевський Е.К. 

Куцюк Р.О. 

протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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Мін’юсті України 

21.08.2002 за 

№687/6975 

94 Сертифікація льотного 

складу ЦА України 

Правила видачі 

свідоцтв авіаційному 

персоналу в Україні, 

затверджені наказом 

Міністерства 

транспорту України від 

07.12.1998р. № 486 та 

зареєстровані в 

Мін’юсті України 

29.12.1998р. за   № 

833/3273 

Мельничук Ю.М. 

Данильченко О.П. 

Галевський Е.К. 

Куцюк Р.О. 

Безлєпкіна Є.А. 

Ніщук О.М. 

протягом 

року 

  

95 Визнання закордонних 

навчальних закладів з 

підготовки авіаційного 

персоналу  

Правила сертифікації 

авіаційних навчальних 

закладів ЦА з 

підготовки льотного 

складу в Україні. Наказ 

Державіаслужби від 

17.08.2005 №601 

зареєстровано в  

Мін’юсті У країни 

02.09.2005 за № 

981/11261 

Куцюк Р.О. 

Галевський Е.К. 

 

протягом 

року 

  

96 Визнання (валідація) 

свідоцтв льотного складу, 

виданих органами авіаційної 

влади інших держав 

Правила видачі 

свідоцтв авіаційному 

персоналу в Україні, 

затверджені наказом 

Міністерства 

транспорту України від 

Куцюк Р.О. 

Безлєпкіна Є.А. 

протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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07.12.1998р. № 486 та 

зареєстровані в 

Мін’юсті України 

29.12.1998р. за   № 

833/3273 

97 Участь у міжнародних 

проектах щодо оптимізації 

системи підготовки льотного 

складу  

Положення про 

Державну авіаційну 

адміністрацію, 

затверджене 

постановою КМУ від 

02.11.2006 №1526. 

Постанова КМУ від 

15.02.2002 №153, Указу 

Президента України від 

06.10.2005 №1424/2005, 

постанова КМУ від 

07.02.2007 №154.  

 

Мельничук Ю.М. 

Галевський Е.К. 

Куцюк Р.О. 

протягом 

року 

  

98 Видача свідоцтв авіаційному 

персоналу 

Правила видачі 

свідоцтв авіаційному 

персоналу в Україні, 

затверджені наказом 

Міністерства 

транспорту України від 

07.12.1998р. № 486 та 

зареєстровані в 

Мін’юсті України 

29.12.1998р. за   № 

833/3273; 

Інструкція про порядок 

видачі документів 

Кондратенко 

К.Г. – ЛС; 

Чорноусько Н.Г. 

- ДС, ІТС 

 

протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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суворої звітності, 

затверджена наказом 

Укравіатрансу від 

23.06.2001 № 265 

99 Видача посвідчення члена 

екіпажу нового зразка 

Порядок видачі, 

зберігання і знищення 

посвідчення члена 

екіпажу, затверджений 

наказом 

Мінтрансзв’язку від 

28.01.2008 № 92, 

зареєстрований в 

Мін’юсті 09.02.2008 за 

№ 111/14802  

Соловйова О.О. протягом 

року 

  

100 Видача посвідчення 

інспектора 

Державіаадміністрації 

Положення про 

інспектора 

Державіаслужби, 

затверджене наказом 

Державіаслужби від 

25.03.2005 № 218, 

зареєстроване в 

Мін’юсті 03.06.2005 за 

№ 615/10895 

Чорноусько Н.Г. протягом 

року 

  

101 Видача посвідчення 

інспектора SAFA 

Наказ 

Державіаадміністрації 

від 29.03.2007    № 154 

„Про вдосконалення 

впровадження 

програми SAFA в 

Україні щодо 

моніторингу елементів 

Чорноусько Н.Г. протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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Системи управління 

безпекою польотів та 

доступу до 

інформаційних джерел” 

102 Видача посвідчення 

працівника 

Державіаадміністрації 

Положення про 

посвідчення працівника 

Державіаадміністрації, 

затверджене наказом 

Державіаадміністрації 

від 14.08.2007 № 469 

Чорноусько Н.Г. протягом 

року 

  

103 Ведення архіву доказової 

документації відділу 

Положення про архів 

доказової документації 

відділу видачі 

документів суворої 

звітності, затверджене 

наказом 

Державіаслужби від 

10.02.2005 № 105 

Борисова М.Ю. протягом 

року 

  

104 Облік, зберігання, видача та 

звітність за використання 

бланків документів суворої 

звітності 

Інструкція про порядок 

замовлення, обліку, 

зберігання та видачі 

бланків документів 

суворої звітності 

Державним 

департаментом 

авіаційного транспорту, 

затверджена наказом 

Укравіатрансу від 

12.07.2001 № 312 

Борисова М.Ю. протягом 

року 

  

105 Видача документів на право 

провадження господарської 

Інструкція про порядок 

видачі документів 

Кондратенко К.Г. 

Чорноусько Н.Г. 
протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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(авіаційної) діяльності суворої звітності, 

затверджена наказом 

Укравіатрансу від 

23.06.2001 № 265, 

Посадова інструкція 

головного спеціаліста 

відділу видачі та обліку 

документів суворої 

звітності, затверджена 

від 09.10.2008; 

Посадова інструкція 

провідного спеціаліста 

відділу видачі та обліку 

документів суворої 

звітності, затверджена 

від 09.10.2008 

106 Замовлення бланків 

документів суворої звітності 

Інструкція про порядок 

замовлення, обліку, 

зберігання та видачі 

бланків документів 

суворої звітності 

Державним 

департаментом 

авіаційного транспорту, 

затверджена наказом 

Укравіатрансу від 

12.07.2001 № 312 

Пересунько О.М. 

 
ІІ квартал   

107 Перевірка роботи медико-

санітарних частин ЦА 

України 

JAR-FCL 3 Бандура О.А. 

Шевчук Л.М. 

Масичева В.В. 

Постоленко В.В. 

протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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108 Контроль за роботою 

медичних екзаменаторів 

JAR-FCL 3, наказ 

Державіаслужби від 

13.10.2006 № 288 „Про 

затвердження авіа 

медичних експертів 

(екзаменаторів)” 

Бандура О.А. 

Масичева В.В. 

Постоленко В.В 

постійно   

109 Перевірка роботи медичних 

пунктів аеровокзалів та 

аеродромів ЦА України 

Наказ 

Державіадміністрації 

від  15.12.2005 № 947 

„Про затвердження 

Положення про 

медичний пункт 

аеровокзалу ЦА 

України” 

Бандура О.А. 

Шевчук Л.М. 

протягом 

року 

  

110 Участь в інспектуванні/ 

аудиті дотримання вимог 

JAR FCL процесу підготовки 

льотного складу 

навчальними закладами 

України.  

Наказ Державіаслужби 

від 17.08.2005 №601 

Невідомський М.В. 

Дубовецький О.В. 

Ішуков Б.А. 

Мірау В.Д. 

протягом 

року 

  

111 Аналіз документації щодо 

початкової видачі Свідоцтва 

бортпровідника ПС ЦА 

України 

1. «Правила видачі 

свідоцтв авіаційному 

персоналу в Україні», 

затверджені Наказом 

МТУ № 486 від 

7.12.1998р., зареєстровані 

у Мін’юсті Україні 

№833/3273; 

2. Наказ Укравіатрансу 

№236 від 06.12.2000р. 

«Щодо внесення змін та 

доповнень до Правил 

Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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видачі свідоцтв 

авіаційному персоналу в 

Україні»; 

3.  JAR-OPS1 (Subpart O); 

112 Аналіз документації щодо 

внесення кваліфікаційних 

відміток до Свідоцтва 

бортпровідника ПС ЦА 

України 

1. «Правила видачі 

свідоцтв авіаційному 

персоналу в Україні», 

затверджені Наказом 

МТУ № 486 від 

7.12.1998р., зареєстровані 
у Мін’юсті Україні 

№833/3273; 

2. Наказ Укравіатрансу 

№236 від 06.12.2000р. 

«Щодо внесення змін та 

доповнень до Правил 

видачі свідоцтв 

авіаційному персоналу в 

Україні»; 

3.  JAR-OPS1 (Subpart O).  

Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   

113 Аналіз документації щодо 

продовження Свідоцтва 

бортпровідника ПС ЦА 

України 

1. «Правила видачі 

свідоцтв авіаційному 

персоналу в Україні», 

затверджені Наказом 

МТУ № 486 від 

7.12.1998р., зареєстровані 

у Мін’юсті Україні 

№833/3273; 

2. Наказ Укравіатрансу 

№236 від 06.12.2000р. 

«Щодо внесення змін та 

доповнень до Правил 

видачі свідоцтв 

авіаційному персоналу в 

Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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Україні»; 

3. Наказ Укравіатрансу  

№ 188 від 23.04.2008р. 

«Про вдосконалення 

організації та підвищення 

якості проведення 

льотних перевірок»; 

4.  JAR-OPS1 (Subpart O); 

114 Аналіз документації щодо 

затвердження/ продовження 

/внесення доповнень до КВП 

ЦА України 

1. Наказ 

Укравіатрансу № 635 від 

04.12.2002р. «Інструкції 

про підготовку 

Керівництво з виконання 

польотів ПС 

експлуатантів ЦА 

України»; 

2. «Правила 

сертифікації 

експлуатантів», 

затверджених yаказом 

Державіаадміністрації № 

684 від 20.09.2005р., 

зареєстрованих Мін’юсті 

України № 1545/11825 від 

22.12.2005р.; 

3. «Правила 

визначення робочого часу 

та часу відпочинку 

екіпажів ПС ЦА України», 

затверджених Наказом 

МТУ № 219 від 

02.04.2002р., 

зареєстрованих Мін’юсті 

України № 390/6678 від 

Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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24.04.2004р.; 

4. JAR-OPS1 

(Subpart O). 

115 Аналіз документації щодо 

видачі/ продовження 

Сертифіката експлуатанта ЦА 

України 

1. «Правила 

сертифікації 

експлуатантів», 

затверджених наказом 

Державіаадміністрації № 

684 від 20.09.2005р., 

зареєстрованих Мін’юсті 
України № 1545/11825 від 

22.12.2005р.; 

2. «Правила 

визначення робочого часу 

та часу відпочинку 

екіпажів ПС ЦА 

України», затверджених 

наказом МТУ № 219 від 

02.04.2002р., 

зареєстрованих Мін’юсті 

України № 390/6678 від 

24.04.2004р.; 

 

Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   

116 Аналіз документації щодо 

видачі/ продовження /внесення 

змін Сертифіката навчального 

закладу з підготовки льотного 

складу ПС ЦА України 

1. «Правила 

сертифікації авіаційних 

навчальних закладів ЦА з 

підготовки льотного 

складу в Україні», 

затверджені наказом 

Державіаслужби від 

17.08.2005р. № 601 та 

зареєстровані в Мін’юсті 

України 02.09.2005 р. за 

№ 981/11261; 

Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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2. JAR-OPS1 (Subpart O). 

117 Участь у сертифікаційних 

перевірках тренажерних 

ділянок з підготовки 

бортпровідників ПС ЦА 

України 

1. «Правила сертифікації 

авіаційних навчальних 

закладів ЦА з підготовки 

льотного складу в 

Україні», затверджені 

наказом Державіаслужби 

від 17.08.2005р. № 601 та 

зареєстровані в Мін’юсті 

України 02.09.2005 р. за 

№ 981/11261; 

2. JAR-OPS1 (Subpart O). 

Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   

118 Аналіз документації щодо 

визнання іноземних навчальних 

закладів з підготовки 

авіаційного персоналу (за 

напрямом спеціалізації) 

1. «Правила сертифікації 

авіаційних навчальних 

закладів ЦА з підготовки 

льотного складу в 

Україні», затверджені 

наказом Державіаслужби 

від 17.08.2005р. № 601 та 

зареєстровані в Мін’юсті 

України 02.09.2005 р. за 

№ 981/11261; 

 2. «Правила видачі 

свідоцтв авіаційному 

персоналу в Україні», 

затверджені наказом 

МТУ № 486 від 

7.12.1998р., зареєстровані 

у Мін’юсті Україні 

№833/3273; 

3. Наказ Укравіатрансу 

№236 від 06.12.2000р. 

«Щодо внесення змін та 

доповнень до Правил 

Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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видачі свідоцтв 

авіаційному персоналу в 

Україні»; 

3. JAR-OPS1 (Subpart O); 

 

119 Аналіз документації щодо 

визнання іноземних 

авіафахівців (за напрямом 

спеціалізації) 

1. «Правила сертифікації 

авіаційних навчальних 

закладів ЦА з підготовки 

льотного складу в 

Україні», затверджені 
наказом Державіаслужби 

від 17.08.2005р. № 601 та 

зареєстровані в Мін’юсті 
України 02.09.2005 р. за 

№ 981/11261; 

 

Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   

120 Участь у розробці нормативної 

документації 

Державіаадміністрації 

 Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   

121 Участь у організації роботи 

Державіаадміністрації  та 

виконання доручень 

керівництва 

 Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   

122 Льотно-сертифікаційні 

перевірки авіа фахівців (за 

напрямом діяльності) 

1. «Правила видачі 

свідоцтв авіаційному 

персоналу в Україні», 

затверджені наказом 

МТУ № 486 від 

7.12.1998р., зареєстровані 
у Мін’юсті Україні 

№833/3273; 

2. Наказ Укравіатрансу 

№236 від 06.12.2000р. 

«Щодо внесення змін та 

Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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доповнень до Правил 

видачі свідоцтв 

авіаційному персоналу в 

Україні»; 

3.  Наказ Укравіатрансу  

№ 188 від 23.04.2008р. 

«Про вдосконалення 

організації та підвищення 

якості проведення 

льотних перевірок»; 

4. JAR-OPS1 (Subpart O); 

5. Постанова КМ України 

№ 1526 від 02.11.2006р. 

«Про утворення 

Державної  авіаційної 

адміністрації».  

123 Забезпечення дотримання 

вимог системи якості, 

інспектування, ревізії,  

перевірок тощо 

 Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   

124 Підготовка матеріалів на 

засідання Колегії 

Державіаадміністрації за 

підсумками роботи галузі у 

2009 році 

Згідно протоколів 

щотижневих нарад 

заступника Міністра 

транспорту та зв’язку 

України –голови 

Державіаадміністрації  

Сектор КРР,ЗК 

та ЗП, інші 

структурні 

підрозділи           

Державіаадмініс

трації 

1 раз в 

півріччя 

  

125 Участь у виконанні рішень 

апаратних нарад 

Мінтрансзв’язку, підготовка 

інформаційних та 

інформаційно-аналітичних 

записок 

За дорученням 

керівництва 

Державіаадміністрації 

Сектор КРР,ЗК 

та ЗП, інші 

структурні 

підрозділи 

Державіаадмініс

трації 

Постійно 

 

  

126 Підготувати та подати План заходів УНРАП з УНРАП лютий   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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заявку щодо оснащення 

інспекторського складу 

управління індивідуальними 

засобами мобільного зв’язку, 

уніформою, засобами 

захисту від біологічної та 

іншої небезпеки на місці 

події. 

усунення зауважень за 

результатами аудиту 

ІСАО, затверджений 

заступником Міністра – 

головою 

Державіаадміністрації 

від 09.12.2008 

127 Аналіз стану охорони праці 

та заходи щодо поліпшення 

роботи у створенні 

безпечних і нешкідливих 

умов праці  

Закон України 

“Про охорону праці”, 

(ст. 15)   

Постанова  КМУ 

від 25.08.2004 № 1112  

Комлєва І. лютий – 

березень  

  

Попередження 

нещасних 

 випадків  

Наказ “Про стан 

охорони праці у 

2008 році та за-

ходи щодо полі-

пшення роботи у 

створенні 

належних, безпе-

чних і здорових 

умов праці”  

128 Здійснення відомчого конт-

ролю за станом охорони пра-

ці на підприємствах галузі 

Закон України 

“Про охорону праці”, 

(ст. 33) 

Комлєва І. 

головний 

спеціаліст –  

Кудрявцев В.  

упродовж 

року 

Перевірка ста-

ну умов праці 

працюючих,  

виконання за-

конодавчих і 

нормативно-пра-

вових актів  

з охорони пра-

ці 

Довідка 

перевірки  

стану охорони 

праці  

129 Роботи з сертифікації 

навчальних закладів, які 

виконують підготовку 

авіаційного персоналу з ТО  

Положення про 

сертифікацію 

навчальних закладів 

ЦА України 

Фахівці відділу 

сертифікації 

персоналу з 

технічного 

обслуговування 

Протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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та учбових 

закладів 

130 Роботи з видачі свідоцтв 

авіаційному персоналу, який 

виконує ТО 

Правила видачі 

свідоцтв авіаційному 

персоналу в Україні 

Фахівці відділу 

сертифікації 

персоналу з 

технічного 

обслуговування 

та учбових 

закладів 

Протягом 

року 

  

131 Підготовка рішень щодо 

встановлення ресурсів тас 

троків служби екземплярам 

ПС 

Положення про 

організацію і порядок 

проведення робіт з 

установлення 

збільшених (або 

змінених) та/або 

строків служби 

цивільних повітряних 

суден. 

Фахівці відділу 

експлуатаційної 

надійності та 

ресурсів АТ 

Протягом 

року 

Забезпечення 

експлуатації ПС 
 

132 Розробка програми 

підготовки інспекторів 

управління 

 начальники 

відділів 

ІІІ квартал 

2009 року 

  

133 Розгляд та погодження 

програм стажування 

інженерно технічного 

персоналу з ТО 

 Фахівці відділу 

сертифікації 

персоналу з 

технічного 

обслуговування 

та учбових 

закладів 

протягом 2-х 

місяців з 

моменту 

отримання 

заявки 

  

134 Проведення учбового 

семінару-практикуму 

інспекторів ЛП 

 управління 

підтримання 

льотної 

IV квартал 

2009 року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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Державіаадміністрації придатності 

VІІІ. Заходи з добору, розстановки, професійної підготовки, перепідготовки та навчання кадрів Державіаадміністрації 

1 Проходження навчання, 

курсів з підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації  

за дорученням 

керівництва 

сектор 

протоколу 

на протязі 

року 

  

2 Курси підвищення 

кваліфікації для фахівців 

УСАА в Інституті 

післядипломного навчання 

Національного авіаційного 

університету 

 УСАА Протягом 

року  

Згідно 

затверджених 

Державіа-

адміністрацією 

планів 

 

3 Перевірка стану цивільної 

оборони та готовності 

органів управління цивільної 

оборони до дій за 

призначенням  

КП «Аеропорт Черкаси» 

КП «Міжнародний аеропорт 

Донецьк»  

Донецький РСП 

КП «Міжнародний аеропорт 

Ужгород» 

Одеський РСП 

РСП «Кримаерорух» 

ЛОКП «Міжнародний 

аеропорт Луганськ» 

ДП «Міжнародний аеропорт 

Бердянськ» 

ДП «Головний навчальний 

та сертифікаційний центр 

Постанова КМУ від 

02.11.2006 р. № 1526 

Сектор ЦО  

 

 

 

 

Березень 

Квітень 

 

Квітень 

Травень  

 

Червень 

Липень 

Серпень  

 

Вересень  

 

Жовтень  

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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цивільної авіації України» 

4 Здійснення навчання 

інспекторів льотної 

придатності ПС в інституті 

ІКАО – 4 чол 

План роботи відділу 

АЗП 

Відділ АЗП Січень – 

травень  2009 

  

5 Організація  навчання 

позаштатних інспекторів 

льотної придатності ПС в 

інституті ІКАО – 9 чол.  

План роботи відділу 

АЗП 

Відділ АЗП Січень 2009   

6 Атестація 9 позаштатних 

інспекторів 

План роботи відділу 

АЗП 

 Лютий -

Березень 2009 

  

7 Перепідготовка 

інспекторського льотного 

складу – 2 чол. 

План роботи відділу 

АЗП 

Відділ АЗП Березень - 

вересень 2009 

  

8 Підвищення кваліфікації 

фахівців відділу пошуку та 

рятування за направленням: 

„Пошукове та аварійно-

рятувальне забезпечення 

польотів в цивільній авіації” 

в Інституті післядипломної 

підготовки НАУ 

Правила з пошуку та 

рятування в цивільній 

авіації України 

Відділ пошуку 

та рятування 

Управління 

авіаперевезень 

та ліцензування  

16.03.2009-

27.03.2009  

(1 чол.) 

03.11.2009-

14.11.2009  

(1 чол.) 

  

9 Підвищення кваліфікації 

працівників управління 

авіаперевезень та 

ліцензування згідно з 

загальним планом 

Державіаслужби, у тому 

числі, проходження 

особовим складом 

підготовки по підвищенню 

На виконання 

Державної комплексної 

програми розвитку 

авіаційного транспорту 

України на період до 

2010 року (розділ 3, п 

3.6.1) 

Управління 

авіаперевезень 

та ліцензування 

Протягом 

2009р. 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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рівня володіння англійською 

мовою згідно вимог ІКАО 

10 
         Координація роботи 

учбових закладів з АБ щодо 

навчання авіаційного 

персоналу та надання 

рекомендацій з підготовки 

авіаційного персоналу в 

навчальних центрах з АБ. 

наказ МТЗУ від 

18.06.2007 № 508 
УАБ Протягом року   

11 Підтримання рівня льотної 

кваліфікації інспекторського 

складу УІ згідно з наказами 

Державіаадміністрації  

 Управління 

інспекції 

протягом 

року 

  

12 Розробка графіка навчання, 

підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації, 

стажування на 2010р.  

 Управління 

інспекції 

 

4 квартал   

13 Підбір, розстановка та 

атестація працівників 

управління 

 Управління 

інспекції 

 

Протягом 

року 

  

14 Підвищення та підтримання 

професійного рівня фахівців 

відділу 

Повітряний Кодекс 

України. 

Положення про 

Державну авіаційну 

адміністрацію, 

затверджене 

постановою КМУ від 

02.11.2006 №1526.  

Мельничук Ю.М. 

Данильченко О.П. 

Галевський Е.К. 

Куцюк Р.О. 

протягом 

року 

  

15 Підготовка авіаційних 

лікарів первинної 

Наказ Державіаслужби 

від 05.12.2005 №920 

Бандура О.А. 

Масичева В.В. 

протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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спеціалізації на тематичних 

курсах з авіаційної 

медицини. 

«Про затвердження 

правил медичного 

забезпечення і 

контролю польотів ЦА 

України» 

Постоленко В.В. 

16 Проведення атестації 

медичних працівників ЦА 

України 

Наказ МОЗ України від 

19.12.1997р.      № 359 

„Про подальше 

удосконалення 

атестації лікарів” 

Бандура О.А. 

Шевчук Л.М. 

березень, 

жовтень 

  

17 Тематичні курси підвищення 

кваліфікації фахівців відділу 

з питань авіаційної  

медицини відповідно до 

вимог JAR-FCL 3  

JAR-FCL 3, 

Керівництво JAA з 

медицини цивільної 

авіації 

Бандура О.А. 

Шевчук Л.М. 

Масичева В.В. 

Кириченко Л.Б. 

Постоленко В.В 

протягом 

року 

  

18 Тематичні курси підвищення 

кваліфікації АМЕ з питань 

авіаційної  медицини 

відповідно до вимог JAR-

FCL 3 для продовження дії 

дозволу АМЕ. 

JAR-FCL 3, 

Керівництво JAA з 

медицини цивільної 

авіації 

Бандура О.А. 

Шевчук Л.М. 

Масичева В.В. 

Кириченко Л.Б. 

Постоленко В.В 

березень -  

квітень 

  

19 Професійна підготовка  (за 

фахом та напрямом діяльності) 

1. «Правила видачі 

свідоцтв авіаційному 

персоналу в Україні», 

затверджені Наказом 

МТУ № 486 від 

7.12.1998р., зареєстровані 

у Мін’юсті Україні 

№833/3273; 

2. Наказ Укравіатрансу 

№236 від 06.12.2000р. 

«Щодо внесення змін та 

Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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доповнень до Правил 

видачі свідоцтв 

авіаційному персоналу в 

Україні»; 

3.  JAR-OPS1 (Subpart O); 

20 Організація навчання 

внутрішніх  аудиторів 

систем управління якістю 

Вимоги ДСТУ ISO 

9001-2001 

 

 

Сектор якості та 

аудиту 

І квартал 

2009 р. 

Сертифікати 

внутрішнього 

аудитора систем 

управління 

якістю 

 

21 Підвищення кваліфікації 

працівників юридичного 

управління 

ЗУ „Про державну 

службу” 

Відділ 

нормативного 

регулювання 

діяльності 

цивільної авіації 

юридичного 

управління 

На протязі 

року 

  

22 Підготувати план підготовки 

розслідувачів з урахуванням 

функціональних обов’язків 

кожного інспектора 

управління 

План заходів УНРАП з 

усунення зауважень за 

результатами аудиту 

ІСАО, затверджений 

заступником Міністра – 

головою 

Державіаадміністрації 

від 09.12.2008 

УНРАП червень   

23 Участь у заходах з 

підвищення кваліфікації , які 

не потребують бюджетного 

фінансування, в тому числі 

на базі Украероруху 

Положення про 

управління 

аеронавігації 

Управління 

аеронавігації 

Протягом 

року , згідно 

окремого 

плану  

  

24 Участь у заходах з 

підвищення рівня володіння 

Положення про 

управління 

Управління 

аеронавігації 

Протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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іноземною мовою аеронавігації 

25 Організація проведення 

навчання та перевірки знань 

посадових осіб і спеціалістів 

авіаційного транспорту з пи-

тань охорони праці 

Закон України 

“Про охорону праці”, 

(ст. 18) 

Комлєва І. упродовж  

року 

Навчання 

правилам 

безпечного 

ведення робіт. 

Приймання 

іспитів  

Протоколи  

засідання комісії 

з перевірки 

знань з питань 

охорони праці 

 

26 Укладання, продовження 

терміну дії, розірвання 

контрактів з керівниками 

державних авіапідприємств, 

що належать до сфери 

управління Державіаслужби 

п.23-1 Положення про 

кадрову службу органу 

виконавчої влади, 

затверджене 

Постановою КМУ 

02.08.1996 №912, КЗпП 

України,  

Постанова КМУ 

19.03.1994 №170 „Про 

впорядкування 

застосування 

контрактної форми 

трудового договору” 

Наказ Державіаслужби 

10.02.2005 №103 

„Щодо затвердження 

переліку підприємств, 

установ та організацій, 

які належать до сфери 

управління 

Державіаслужби” 

Начальник 

відділу 
протягом 

року 
  

27 Здійснення заходів щодо 

організації конкурсного 

відбору претендентів на 

п.8,10,11,12 Положення 

про кадрову службу 

органу виконавчої 

Начальник  

відділу 
протягом 

року 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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посади державних 

службовців та подання 

відповідних документів на 

розгляд конкурсної комісії.  

влади, затверджене 

Постановою КМУ 

02.08.1996 №912, 
Закон України „Про 

державну службу” 

16.12.1993 №3723-12,  

Постанова КМУ 

17.06.1994 №423 „Про 

деякі питання щодо 

застосування ст.4,15,27 

Закону України „Про 

державну службу”  

Постанова КМУ 

15.02.2002 №169 „Про 

затвердження порядку 

проведення конкурсу 

на заміщення 

вакантних посад 

державних службовців” 

28 Підготовка наказів по 

особовому складу, внесення 

необхідних відомостей до 

особових справ і трудових 

книжок  

п.20 Положення про 

кадрову службу органу 

виконавчої влади, 

затверджене 

Постановою КМУ 

02.08.1996 №912 

Заст. нач відділу протягом 

року 
  

29 Проведення щорічної оцінки 

виконання державними 

службовцями обов’язків 

(згідно з посадовими 

інструкціями) та покладених 

на них планових і 

п.20 Положення про 

кадрову службу органу 

виконавчої влади, 

затверджене 

Постановою КМУ 

02.08.1996 №912, 

Начальник  

відділу, керівн.  

структ 

підрозділів 

 

Січень -

лютий 

2009 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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позапланових завдань.  Постанова КМУ 

28.12.2000 №1922 „Про 

затвердження 

Положення про 

проведення атестації 

державних 

службовців”,  

Наказ 

Головдержслужби 

31.10.2003 №122 „Про 

затвердження 

Загального порядку 

проведення щорічної 

оцінки виконання 

державними 

службовцями 

покладених на них 

обов’язків і завдань” 

30 Підготовка матеріалів та 

документів щодо присвоєння 

рангів державним 

службовцям. продовження 

терміну перебування 

працівників на державній 

службі  

Постанова КМУ 

19.06.1996 №658 „Про 

затвердження 

положення про ранги 

державних службовців” 
Постанова від 

16.12.2003 №2020 „Про 

затвердження Порядку 

погодження 

продовження терміну 

перебування на 

державній службі” 

Заст. нач. відділу,  

гол. спец. 
Протягом 

року 
  

31 Формування кадрового п.5,5-1 Положення про Начальник грудень   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 107 

резерву на посади 

державних службовців  та на 

посади керівників 

державних підприємств 

кадрову службу органу 

виконавчої влади, 

затверджене 

Постановою КМУ 

02.08.1996, 

Закон України 

16.12.1993 №3723-12 

„Про державну 

службу”,  

Постанова КМУ 

28.02.2001 №199 „Про 

затвердження 

положення про 

формування кадрового 

резерву для державної 

служби” 

Постанова КМУ від 

18.10.1999 № 1912 

„Про затвердження 

Положення про 

формування кадрового 

резерву керівників 

державних 

підприємств, установ та 

організацій” 

відділу, 

керівн.  

структ 

підрозділів 

32 Підготовка, перепідготовка 

та підвищення кваліфікації 

державних службовців і 

спеціалістів 

Державіаадміністрації та 

керівників державних 

п.13 Положення про 

систему підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації державних 

службовців та п.9 

Нач. відділу,  

гол. спец керівн.  

структ 

підрозділів 

протягом 

року 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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підприємств, що входять до 

сфери управління 

Державіаадміністрації 

Положення про єдиний 

порядок підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації керівників 

державних 

підприємств, установ і 

організацій, 

затверджених 

постановою КМУ від 8 

лютого 1997 року №167 

33 Затвердження Програми 

підготовки та 

перепідготовки 

інспекторського складу 

Державіаадміністрації 

п.13 Положення про 

систему підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації державних 

службовців та п.9 

Положення про єдиний 

порядок підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації керівників 

державних 

підприємств, установ і 

організацій, 

затверджених 

постановою КМУ від 8 

лютого 1997 року №167 

Кер. структ. 

підрозділів 
січень   

34 Обчислення стажу роботи на 

державній службі 

Постанова КМУ 

03.05.1994 №283 „Про 

порядок обчислення 

Гол. спец. Протягом 

року 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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стажу державної 

служби” 

35 Організація нагородження 

працівників галузі  

п.13 Положення про 

кадрову службу органу 

виконавчої влади, 

затверджене 

Постановою КМУ 

02.08.1996 №912 
„Положення про 

відомчу заохочувальну 

відзнаку нагрудний 

знак „Почесний 

працівник авіаційного 

транспорту України” 

Нач. відділу,  

гол. спец 
Протягом 

року 
  

36 Ведення обліку 

військовозобов’язаних і 

призовників та бронювання 

військовозобов’язаних   

п.23 Положення про 

кадрову службу органу 

виконавчої влади, 

затверджене 

Постановою КМУ 

02.08.1996 №912, 

Наказ Міністерства 

оборони України 

2706.1995 №165 „Про 

затвердження 

інструкції з військового 

обліку 

військовозобов’язаних і 

призовників на 

підприємствах, в 

установах, організаціях 

і навчальних закладах 

Заст. нач. 

відділу 
Протягом 

року 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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протягом року”   

 Організаційні заходи щодо 

своєчасного подання 

державними службовцями 

відомостей про доходи щодо 

себе і членів своєї сім’ї 

п.23-4 Положення про 

кадрову службу органу 

виконавчої влади, 

затверджене 

Постановою КМУ 

02.08.1996 №912 

Начальник 

відділу, 

керівн.  

структ 

підрозділів 

Квітень 

2009 
  

37 Ведення комп’ютерного 

обліку електронних 

особових справ державних 

службовців першої-сьомої 

категорії, використання його 

даних у межах повноважень 

відповідного органу 

виконавчої влади, 

супроводження і зберігання 

відомостей для формування 

єдиної комп’ютерної 

системи "Кадри" та 

своєчасної підготовки і 

подання до 

Головдержслужби та її 

територіальних органів 

необхідної інформації у 

встановленому 

Головдержслужбою порядку  

п.23-3 Положення про 

кадрову службу органу 

виконавчої влади, 

затверджене 

Постановою КМУ 

02.08.1996 №912, 

Указ Президента 

України від 10.11.1995 

р. №1035/95 „Про 

затвердження 

Програми кадрового 

забезпечення державної 

служби та програми 

роботи з керівниками 

державних 

підприємств, установ і 

організацій”  

Постанова КМУ  

21.08.1997 №918   „Про  

Програму розроблення 

та впровадження єдиної 

державної 

комп’ютерної системи 

„Кадри”, 

Гол. спец. протягом 

року 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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Наказ 

Головдержслужби 

України від 16.12.1996 

р. №43 „Про 

затвердження порядку 

інформування 

центральними і 

місцевими органами 

виконавчої влади, 

організаціями 

місцевого 

самоврядування, 

іншими державними 

органами про зміни 

облікових даних 

керівних працівників та 

осіб, зарахованими до 

кадрового резерву на ці 

посади” 

Постанова 12.07.2005 

№ 553 „Про внесення 

змін до деяких 

постанов КМУ з питань 

державної служби” 

38 Оформлення відпусток та 

листків непрацездатності  

п.17 Положення про 

кадрову службу органу 

виконавчої влади, 

затверджене 

Постановою КМУ 

02.08.1996 №912 

Гол. спец. протягом 

року 
  

39 Розгляд пропозицій, заяв, п.23-5 Положення про Нач. відділу,  протягом   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 112 

скарг громадян, надання 

роз’яснень з питань, що 

належать до компетенції 

відділу 

кадрову службу органу 

виконавчої влади, 

затверджене 

Постановою КМУ 

02.08.1996 №912, 
Закон України      „Про 

звернення громадян”  

гол. спец року 

40 Подання звітів та 

статистичних даних до 

інстанцій. 

п.4 Положення про 

кадрову службу органу 

виконавчої влади, 

затверджене 

Постановою КМУ 

02.08.1996 №912,  

Закон України „Про 

державну статистику ”,  

Наказ Держкомстату 

від 06.07.1998 р. №244, 

04.10.2004 р. №535, 

Наказ Мінпраці від 

29.12.2004 р. №338 

 згідно 

термінів 
  

41 Оформлення документів для 

призначення пенсій 

працівникам 

Державіаадміністрації. 

п.15 Положення про 

кадрову службу органу 

виконавчої влади, 

затверджене 

Постановою КМУ 

02.08.1996 №912  

Гол.спец. протягом 

року 
  

42 Підготовка довідок, 

аналітичних матеріалів, 

оперативної інформації з 

питань соціального захисту 

для Міністерства транспорту 

 Гол.спец. протягом 

року 
  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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та зв’язку України, 

Міністерства праці та 

соціальної політики України, 

інших міністерств та 

відомств  

43  Підготовка матеріалів та 

відповідей заявникам з 

питань соціального захисту 

 Гол.спец протягом 

року 
  

44 Контроль за додержанням на 

авіапідприємствах трудового 

законодавства, постанов, 

розпоряджень та інших 

нормативно-правових актів з 

питань організації праці та 

соціального  захисту  

 Нач. відділу,  

гол. спец 
протягом 

року 
  

45 Курси JAA/EASA за 

тематикою „Airworthiness 

Training Course” 

 
Криводубський 

К.С. 
04-10 жовтня   

46 Курси JAA/EASA за 

тематикою „IR Part-21 

Training Course” 

 
Чирський О.С. 

Дубров С.Б. 
15-18 липня   

47 
  

Кучеренко О.С. 

Гостіщев О.В. 
27-30 вересня   

48 
  

Грезін С.О. 

Баламутов О.В. 

22-25 

листопада 
  

49 Курси JAA/EASA за 

тематикою „DOA Training 

Course (Part-21, Subpart J / 

Design Organisation 

Approval)” 

 Даневич І.С. 07-10 жовтня   

50 Курси JAA/EASA за  Пухкало М.В. 11-14 жовтня   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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тематикою „POA Training 

Course (IR Part-21, Subpart 

F/G Production)” 

Марченко Ф.С. 

51 Курси JAA/EASA за 

тематикою „Maintenance 

Programme (Large Aircraft) 

Training Course” 

 Микитюк С.О. 06-12 грудня   

52 Курси JAA/EASA за 

тематикою „International 

Aviation Law & Policy 

Training Course” 

 Гайденко С.Ф. 04-08 жовтня   

53 Курси JAA/EASA за 

тематикою „Regulatory 

Auditing Techniques Training 

Course” 

 Шаріпов Р.Г. 01-06 грудня   

ІХ. Здійснення внутрішнього адміністративного аудиту в Державіаадміністрації, інспектування, ревізії, перевірки, тощо. 

1 Участь у роботі 

внутрішнього аудиті, 

інспектуванні, ревізії, 

перевірки. 

за дорученням 

керівництва 

сектор 

протоколу 

на протязі 

року 

  

2 Сертифікація суб’єктів 

аеропортової діяльності 

Наказ Державіаслужби 

від 13.06.2006 р. №407 

УСАА Протягом 

року згідно 

поданих 

заявок 

  

3 Сертифікація суб'єктів 

комерційної діяльності в 

аеропортах України 

Наказ Державіаслужби 

від 13.06.2006 р. №407 

УСАА Протягом 

року згідно 

поданих 

заявок 

  

4 Сертифікація цивільних 

аеродромів України 

Наказ Державіаслужби 

від 25.10.2005 р. №796 

УСАА Протягом 

року згідно 

графіку 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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сертифікації 

5 Сертифікація авіаційної 

наземної техніки 

Наказ Державіаслужби 

від 13.06.2006 р. №407 

УСАА Протягом 

року згідно 

поданих 

заявок 

  

6 Сертифікація типу 

аеродромного обладнання 

Наказ Державіаслужби 

від 13.06.2006 р. №407 

УСАА Протягом 

року згідно 

поданих 

заявок 

  

7 Допуск до експлуатації 

злітно-посадкових 

майданчиків 

Наказ Державіаслужби 

від 01.12.2004 р. №205 

УСАА Протягом 

року згідно 

графіку 

  

8 Допуск до експлуатації 

світлосигнальних систем на 

цивільних аеродромах 

Наказ Державіаслужби 

від 01.12.2004 р. №204 

УСАА Протягом 

року згідно 

графіку 

  

9 Участь у контролі за 

використанням та ведення 

статистичного  обліку в 

підрозділах ДАА 

комп’ютерного обладнання, 

програмного та 

інформаційного 

забезпечення  

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

10.09.2003 р. № 1433 

„Про затвердження 

Порядку використання 

комп’ютерних програм 

в органах виконавчої 

влади» 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ 

інформаційних 

систем та 

технологій  

Постійно    

10 Участь у контролі за 

використанням ПО та вести 

статистичний  облік в 

підрозділах ДАА 

комп’ютерного обладнання, 

програмного та 

інформаційного 

забезпечення  

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

10.09.2003 р. № 1433 

„Про затвердження 

Порядку використання 

комп’ютерних програм 

в органах виконавчої 

влади 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ 

інформаційних 

систем та 

технологій  

Постійно    



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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11 Інвентаризація в 

Державіаадміністрації  та 

подання звіту до 1 квітня 

Міністерству освіти України  
 

Постанова від 10 

вересня 2003 року 

№1433 «Про 

затвердження Порядку 

використання 

комп’ютерних  програм 

в органах виконавчої 

влади». 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ 

інформаційних 

систем та 

технологій 

Березень    

12 Здійснення заходів 

внутрішнього 

адміністративного аудиту 

За планом ДААУ Відділ АЗП постійно   

13 Розгляд 230 заяв суб’єктів, 

що надають агентські 

послуги з продажу 

авіаційних перевезень, 

проведення сертифікаційних 

перевірок суб’єктів, що 

надають агентські послуги з 

продажу авіаційних 

перевезень та суб’єктів, які 

здійснюють підготовку 

персоналу з продажу 

авіаційних перевезень. 

Положення про 

сертифікацію суб’єктів, 

що надають агентські 

послуги з продажу 

авіаційних перевезень 

на території України, 

затверджене наказом 

Державіаслужби від 

30.12.04 № 255, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 12.01.2005 за 

№ 27/10307, 

Положення про 

сертифікацію суб’єктів, 

які здійснюють 

підготовку персоналу з 

продажу авіаційних 

перевезень, 

Відділ 

ліцензування та 

сертифікації 

суб’єктів 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

 

08.01.09-

31.12.09 

Видача 

сертифіката на 

право продажу 

авіаційних 

перевезень, акти 

проведених 

перевірок 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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затверджене наказом 

Державіаслужби від 

12.01.2005 № 10, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 25.01.05 за        

№ 92/10372. 

14 Розгляд 30 заяв суб’єктів 

аеропортової діяльності та 

служб аеропортів щодо 

отримання сертифіката на 

право обслуговування 

пасажирів, вантажів, багажу 

та пошти, здійснення 

наземного адміністрування в 

аеропорту. 

Правила сертифікації 

аеропортів, затверджені 

наказом 

Державіаслужби від 

13.06.06 № 407 та 

зареєстровані в 

Міністерстві юстиції 

України 23.06.06 за № 

740/12614. 

Відділ 

ліцензування та 

сертифікації 

суб’єктів 

Відділ 

організації та 

контролю 

авіаперевезень 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

 

08.01.09-

31.12.09 

Видача 

сертифіката на 

право 

обслуговування 

пасажирів, 

багажу, вантажів 

та пошти, 

здійснення 

наземного 

адміністрування 

в аеропорту 

 

15 Участь у проведенні 

сертифікаційних перевірок 

експлуатантів, аеропортових 

служб та суб’єктів 

аеропортової діяльності з 

організації перевезень 

пасажирів, багажу, вантажу 

та пошти, наземного 

адміністрування в 

аеропорту, а також 

проведення перевірок 18 

Постанова КМУ від 

02.10.2006 №1526 „Про 

утворення Державної 

авіаційної 

адміністрації”, 

Положення про 

управління, Відділи, 

Правила сертифікації 

експлуатантів, 

затверджені наказом 

Державіаслужби від 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування 

 

08.01.09-

31.12.09 

Акти 

проведених 

перевірок 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 118 

експлуатантів щодо 

додержання Ліцензійних 

умов провадження 

господарської діяльності з 

надання послуг з 

перевезення пасажирів, 

вантажів повітряним 

транспортом та організації 

виконання пасажирських 

регулярних та чартерних 

перевезень. 

20.09.05 № 684, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 22.12.05 за № 

1545/11825. Ліцензійні 

умови провадження 

господарської 

діяльності з надання 

послуг з перевезення 

пасажирів, вантажів 

повітряним 

транспортом, 

затверджені спільним 

наказом Державного 

комітету України з 

питань регуляторної 

політики та 

підприємництва та 

Міністерства 

транспорту України від 

26.11.01 № 139/821, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 07.12.01 за № 

1010/6201, Порядок 

контролю за 

додержанням 

Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 

діяльності з надання 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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послуг з перевезення 

пасажирів, вантажів 

повітряним 

транспортом, 

затверджений спільним 

наказом 

Держпідприємництва 

України та 

Міністерства 

транспорту України від 

01.07.2002 р. № 70/434, 

зареєстрований в 

Міністерстві юстиції 

України 24 липня 2002 

р. за № 607/6895; 

Правила повітряних 

перевезень пасажирів і 

багажу, затверджені 

наказом 

Державіаслужби від 

14.03.06 № 187, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 13.06.2006 р. за 

№ 706/12580; Правила 

повітряних перевезень 

вантажів, затверджені 

наказом 

Державіаслужби від 

14.03.06 № 186, 

зареєстрованого в 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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Міністерстві юстиції 

України 13.06.2006 р. за 

№ 705/12579; 

Положення про 

призначене 

авіапідприємство з боку 

України на 

експлуатацію 

міжнародної повітряної 

лінії, затверджене 

наказом 

Державіаслужби від 

24.12.04 № 247, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 29.12.04 за № 

1665/102264; Правила 

виконання чартерних 

рейсів, затверджені 

наказом Міністерства 

транспорту України від 

18.05.01 № 297, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 30.05.01 за № 

461/5652 та затверджені 

графіки. 

16 Позапланові інспектування 

експлуатантів 

Правила сертифікації 

експлуатантів (наказ 

Державіаслужби від 

20.09.05 №684) 

Управління 

інспекції 

протягом 

року 

Підготовка та 

затвердження 

актів перевірок 

із визначенням 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 121 

невідповідносте

й, 

встановленням 

термінів 

усунення та 

контролем 

виконання 

17 Підготовка та проведення 

сертифікаційних перевірок 

та повторних 

сертифікаційних перевірок 

Правила сертифікації 

експлуатантів (наказ 

Державіаслужби від 

20.09.05 №684) 

Управління 

інспекції 

протягом 

року 

Сертифікація 

заявника при 

отриманні 

Сертифікату 

експлуатанта та 

при продовженні 

терміну дії 

Сертифікату 

експлуатанта, 

 

18 Підготовка та проведення 

інспекційних перевірок 

Правила сертифікації 

експлуатантів (наказ 

Державіаслужби від 

20.09.05 №684) 

 

 

Управління 

інспекції 

протягом 

року 

Внесення 

експлуатантом 

змін до СЕП до 

Сертифікату 

експлуатана 

 

19 Аналіз стану виконавчої 

дисципліни 

Державіаадміністрації  

 Управління 

справами 

1 раз півроку 

(01.07.09, 

31.12.09)  

  

20 Підготовка інформаційно- 

аналітичної довідки «Про 

стан роботи зі зверненнями 

громадян» 

 Управління 

справами 

1 раз на 

квартал 
  

21 Здійснення методологічного 

керівництва та проведення 

Доручення МТЗУ та 

ДАА 

Відділ авіаційної 

статистики, 

Постійно   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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перевірок достовірності 

статистичних даних на 

підприємствах галузі 

прогнозування 

та економічного 

аналізу 

22 Участь у проведенні 

сертифікаційних перевірок 

та повторних 

сертифікаційних перевірок 

Правила сертифікації 

експлуатантів (наказ 

Державіаслужби від 

20.09.05) 

Відділ 

економічної 

політики 

Протягом 

року 

  

23 Проведення ревізій 

(перевірок) фінансово-

господарської діяльності 

підприємств, 

підпорядкованих 

Державіаадміністрації 

Постанова КМУ від 

22.05.2002 №685  

Сектор КРР,ЗК 

та ЗП 

Протягом 

року згідно 

окремих 

планів по 

півріччях 

Контроль за 

станом 

фінансово-

господарської 

діяльності 

підприємств 

 

24 Підготовка та подання звіту  

про контрольно-ревізійну 

роботу підрозділів 

внутрішнього фінансового 

контролю ф. 11-р 

Наказ ГоловКРУ від 

11.03.2003 №55 

Сектор КРР,ЗК 

та ЗП 

щоквартально   

25 Розробка та затвердження 

Програми проведення 

внутрішніх аудитів системи 

управління якістю на 2009 

рік  

Вимоги ДСТУ ISO 

9001-2001  

Настанова з якості  

МЯ-04 Проведення 

внутрішніх аудитів  

Сектор якості та 

аудиту 

Січень 2009 

рік 

Проведення 

внутрішніх 

аудитів 

. 

26 Організація та проведення 

внутрішніх аудитів згідно 

Програми проведення 

внутрішніх аудитів системи 

управління якістю на 2009 

рік 

Вимоги ДСТУ ISO 

9001-2001  

Настанова з якості  

МЯ-04 Проведення 

внутрішніх аудитів 

Сектор якості та 

аудиту 

Внутрішні 

аудитори 

Згідно 

програми –

внутрішніх 

аудитів 

Звіти про 

проведення 

внутрішніх 

аудитів, 

коригувальні та 

запобіжні дії 

 

27 Участь у розгляді матеріалів 

за наслідками перевірок, 

Згідно положення про 

юридичне управління 

Відділ правової 

роботи 

У разі 

надходження 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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ревізій, інвентаризацій, 

надання правових висновків 

за фактами виявлення 

правопорушень 

юридичного 

управління 

Х. Розгляд листів, запитів і звернень народних депутатів України, заяв, скарг громадян та інших відомств 

1 Підготовка проектів 

відповідей на запити, 

звернення народних 

депутатів України, 

звернення, заяви, скарги 

громадян та інших відомств 

 Структурні 

підрозділи 

Державіаадмініс

трації  

Протягом 

року  

Забезпечення 

ефективного 

вирішення 

порушених 

питань  

 

2 Організація ділового 

листування з 

підприємствами, установами 

та організаціями у межах 

наданих повноважень  

п. 6.6. положення про 

сектор протоколу 

сектор 

протоколу 

на протязі 

року 

  

3 Зовнішня та внутрішня 

розсилка документів з 

доведенням доручень 

керівництва до 

відповідальних виконавців 

п. 3.3. положення про 

сектор протоколу 

сектор 

протоколу 

на протязі 

року 

  

4 Підготовка проектів 

відповідей на запити, 

звернення народних 

депутатів України, 

звернення, заяви, скарги 

громадян та інших відомств 

 УСАА  

в межах 

компетенції 

Протягом 

року 

Забезпечення 

ефективного 

вирішення 

порушених 

питань 

 

5 Розгляд листів, запитів і 

звернень народних депутатів, 

заяв, скарг громадян та інших 

відомств 

За надходженням Відділ АЗП постійно   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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6 Проведення роботи з 

листами, заявами і скаргами 

юридичних та фізичних осіб 

щодо питань організації 

авіаційних перевезень та 

надання послуг на 

авіаційному транспорті. 

Закон України „Про 

звернення громадян”, 

Постанова КМУ від 

02.10.2006 №1526 „Про 

утворення Державної 

авіаційної 

адміністрації” 

Відділ 

організації та 

контролю 

авіаперевезень 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування  

та інші 

структурні 

підрозділі 

Державіаадмініс

трації відповідно 

до доручення 

керівництва та 

компетенції. 

08.01.09-

31.12.09 

Розгляд та 

надання 

відповідей у 

встановлені 

законодавством 

терміни 

 

7 Проведення роботи щодо 

забезпечення повітряних 

перевезень депутатів та 

пільгових категорій 

пасажирів 

Закон України „Про 

звернення громадян”, 

Постанова КМУ від 

02.10.2006 №1526 „Про 

утворення Державної 

авіаційної 

адміністрації”, Закон 

України „Про статус 

народного депутата”,  

Закон України „Про 

основи соціальної 

захищеності інвалідів”, 

Угода про взаємне 

визнання прав на 

пільговий проїзд для 

Відділ 

організації та 

контролю 

авіаперевезень 

Управління 

авіаційних 

перевезень та 

ліцензування  

та інші 

структурні 

підрозділі 

Державіаадмініс

трації відповідно 

до доручення 

керівництва та 

08.01.09-

31.12.09 

Розгляд на 

надання 

відповідей у 

встановлені 

законодавством 

терміни 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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інвалідів та учасників 

Великої Вітчизняної 

війни, а також осіб, 

прирівняних до них, 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

16.02.94 № 94 „Про 

порядок надання пільг, 

передбачених Законом 

України „Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту”. 

компетенції. 

8 Постійне проведення 

консультаційної роботи та 

розгляд листів 

авіапідприємств з  питань 

сертифікації експлуатантів 

та проведення інспектування 

 Управління 

інспекції 

протягом 

року 

  

9 Постійне проведення 

консультативної роботи та 

розгляд листів міністерств та 

відомств з  питань 

сертифікації експлуатантів 

та проведення інспектування 

 Управління 

інспекції 

протягом 

року 

  

10 Розгляд листів авіакомпаній, 

аеропортів, письмові та усні 

консультації з питань, що 

відносяться до компетенції 

управління 

Доручення керівництва Всі відділи постійно   

11 Підготовка проектів Доручення Всі відділи Протягом Забезпечення  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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відповідей на запити, 

звернення народних 

депутатів України, 

звернення, заяви, скарги 

громадян та інших відомств 

Мінтрансзв’язку, КМУ року ефективного 

вирішення 

порушених 

питань 

12 Листування з відомствами, 

експлуатантами та фізособами 

 Корженевська 

І.В.; 

Сіверська Ю.В. 

Протягом року   

13 Підготовка проектів 

відповідей на запити, 

звернення народних 

депутатів України, 

звернення, заяви, скарги 

громадян та інших відомств 

 Структурні 

підрозділи 

Державіаадмініс

трації 

Протягом 

року 

  

14 Ведення претензійно-

позовної роботи, здійснення 

представництва інтересів 

Державіаадміністрації в 

судових органах та інших 

органах в порядку, 

встановленому чинним 

законодавством України 

Згідно положення про 

юридичне управління 

Відділ правової 

роботи 

юридичного 

управління 

Постійно   

15 Здійснення методичного 

керівництва правовою 

роботою на підприємствах 

галузі, внесення на розгляд 

керівництва 

Державіаадміністрації 

пропозицій щодо її 

вдосконалення, вжиття 

заходів до впровадження 

Згідно положення про 

юридичне управління 

Відділ правової 

роботи 

юридичного 

управління 

Постійно   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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кращих форм і методів 

діяльності відділу правової 

роботи 

16 Оформлення матеріалів 

щодо адміністративних 

правопорушень в галузі 

цивільної авіації 

Згідно положення про 

юридичне управління 

Відділ правової 

роботи 

юридичного 

управління 

У разі 

надходження 

  

17 Проведення консультаційної 

роботи та розгляд листів 

авіапідприємств з  питань 

нагляду за безпекою 

польотів при організації 

повітряного руху. 

Положення про 

управління 

аеронавігації 

Управління 

аеронавігації 
Постійно 

  

18 Проведення консультаційної 

роботи та розгляд листів 

міністерств та відомств з  

питань нагляду за безпекою 

польотів при організації 

повітряного руху 

Положення про 

управління 

аеронавігації 

Управління 

аеронавігації 
Постійно 

  

19 Підготовка пропозицій для 

відповіді на листи, запити і 

звернення народних 

депутатів України, заяви, 

скарги громадян та інших 

відомств 

 Фахівці УПЛП 

(за тематикою 

роботи 

управління) 

Протягом 

року 

  

ХІ. Висвітлення діяльності Державіаадміністрації 

1 Представляти 

Державіаадміністрацію в 

межах своєї компетенції 

п. 7.6. положення про 

сектор протоколу 

сектор 

протоколу 

на протязі 

року 

  

2 Участь у проведенні аналізу 

та висвітлення розділу 

Постанова  Кабінету 

Міністрів України від 

Управління 

стратегічного 

Постійно    



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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офіційного веб-сайту  

Державіаадміністрації” в 

межах закріпленої за 

підрозділом компетенції з 

урахуванням вимог 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 

серпня 2002 №1302 „Про 

заходи щодо подальшого 

забезпечення відкритості у 

діяльності органів 

виконавчої влади”. 

29 серпня 2002 №1302 

„Про заходи щодо 

подальшого 

забезпечення 

відкритості у діяльності 

органів виконавчої 

влади” 

розвитку 

 

Відділ 

інформаційних 

систем та 

технологій  

3 Участь у проведені виставок, 

семінарів, конгресів та ін. 

щодо з питань цивільної 

авіації, підготовка 

інформаційних матеріалів до 

них  

 

Розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 28.07.2003 

р. № 459-р „Про 

схвалення Концепції 

розвитку виставково-

ярмаркової діяльності” 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ 

інформаційних 

систем та 

технологій  

Постійно    

4 Підготовка матеріалів для  

участі  у складі Міністерства 

транспорту та зв’язку у 

Міжнародній виставці-

ярмарок «Ганновер Мессе 

2009»   

 

Згідно наказу від 

31.01.2004 №50 «Про 

затвердження 

Програми виставкової 

діяльності в галузі 

транспортно-

дорожнього комплексу 

України» та Плану 

виставкової діяльності 

транспортно-

дорожнього комплексу, 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ 

інформаційних 

систем та 

технологій 

Квітень    



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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галузі зв’язку та сфери 

інформатизації України 

5 Участь у складі Міністерства 

транспорту та зв’язку  

України проведенні на 

території Національного 

комплексу «Експоцентр 

України» загальнодержавної 

виставкової акції «Барвиста 

Україна»  

Згідно наказу від 

31.01.2004 №50 «Про 

затвердження 

Програми виставкової 

діяльності в галузі 

транспортно-

дорожнього комплексу 

України» та Плану 

виставкової діяльності 

транспортно-

дорожнього комплексу, 

галузі зв’язку та сфери 

інформатизації України 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ 

інформаційних 

систем та 

технологій 

Серпень    

6 Участь у складі Міністерства 

транспорту та зв’язку  

України в проведенні 

виставки 

«Транспорт+Логістика 2009»  

Згідно наказу від 

31.01.2004 №50 «Про 

затвердження 

Програми виставкової 

діяльності в галузі 

транспортно-

дорожнього комплексу 

України» та Плану 

виставкової діяльності 

транспортно-

дорожнього комплексу, 

галузі зв’язку та сфери 

інформатизації України 

Управління 

стратегічного 

розвитку 

 

Відділ 

інформаційних 

систем та 

технологій 

Жовтень   

7 Надання матеріалів до 

підготовки Національної 

доповіді про стан 

 Сектор ЦО Березень   



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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техногенної та природної 

безпеки України у 2008 році 

8 Публікації введених заходів 

на сайті ДААУ 

План роботи відділу 

АЗП 

Відділ АЗП постійно   

9 Публікація нормативних актів 

та методичних вказівок в 

журналі «АОН» 

План роботи відділу 

АЗП 

Відділ АЗП постійно   

10 Підготовка інформаційно – 

довідкових, аналітичних та 

нормативно - правових 

матеріалів для розміщення 

на веб-сайті 

Державіаадміністрації 

Указ Президента 

України від 01.08.01 

№83/2002 „Про 

додаткові заходи щодо 

забезпечення 

відкритості у діяльності 

органів державної 

влади” 

Відділ авіаційної 

статистики, 

прогнозування 

та економічного 

аналізу, 

відділ 

економічної 

політики 

Протягом 

року 

Висвітлення 

діяльності 

 

11 Підготовка та публікація 

щомісячної інформації за 

результатами розслідування 

АП та інцидентів 

 УНРАП щомісяця   

12 Підготовка інформаційно – 

довідкових, аналітичних та 

нормативно - правових 

матеріалів для розміщення 

на веб-сайті 

Державіаадміністрації 

Указ Президента 

України від 01.08.01 

№83/2002 „Про 

додаткові заходи щодо 

забезпечення 

відкритості у діяльності 

органів державної 

влади” 

Управління 

підтримання 

льотної 

придатності (за 

тематикою 

роботи 

управління) 

Протягом 

року 

(1 раз в 

квартал) 

  

13 Участь у проведені виставок, 

семінарів, конгресів та ін. з 

питань цивільної авіації та 

підготовка інформаційних 

Розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 28.07.2003 

р. № 459-р „Про 

Управління 

стратегічного 

розвитку, 

структурні 

Протягом 

року 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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матеріалів до них схвалення Концепції 

розвитку виставково-

ярмаркової діяльності) 

підрозділи 

Державіаадмініс

трації 

14 Надання інформації для 

сайту Державіаадміністрації 

стосовно виданих Директив 

льотної придатності 

 

 Грезін С.О. 
Кожного 

кварталу 
  

15 Надання інформації для 

сайту Державіаадміністрації 

стосовно схвалених типів 

ПС 

 

 
Криводубський 

К.С. 

Кожного 

кварталу 
  

ХІІ. Ініціативні заходи 

1 Розробка та видання 

методичних вказівок з 

підготовки Інструкцій  з 

виконання польотів на 

постійному та тимчасовому 

злітно-посадковому 

майданчику, в т.ч. типової 

форми і порядку узгодження 

цих Інструкцій. 

План роботи відділу 

АЗП 

Відділ АЗП Лютий 2009   

2 Розробка та видання 

методичних вказівок з 

порядку проведення 

процедури отримання дозволу 

на експлуатацію постійного 

та тимчасового злітно-

посадкового майданчика.   

План роботи відділу 

АЗП 

Відділ АЗП Березень 2009 

 

  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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3 Розробка та видання 

методичних вказівок з 

технічної експлуатації та 

обслуговування повітряних 

суден загального призначення. 

План роботи відділу 

АЗП 

Відділ АЗП Квітень 2009 

 

  

4 Розробка та видання Правил 

допуску до експлуатації в ЦА 

України повітряних суден 

авіації загального 

призначення. 

План роботи відділу 

АЗП 

Відділ АЗП Липень 2009 

 

  

5 Розробка та видання Правил 

видачі дозволів на виконання 

польотів повітряних суден 

авіації загального 

призначення 

План роботи відділу 

АЗП 

Відділ АЗП Травень 2009 

 

  

6 Забезпечення правильного 

застосування законодавства 

в Державіаадміністрації та 

на підвідомчих  

підприємствах, 

інформування керівника про 

необхідність вжиття заходів 

до скасування актів, 

прийнятих з порушенням 

законодавства 

Згідно положення про 

юридичне управління 

Відділ правової 

роботи 

юридичного 

управління 

Постійно   

7 

Розроблення глосарію 

термінів з льотної 

придатності 

 Кучеренко О.С. червень 

Із залученням 

працівників 

відділів 

управління та 

вирішення 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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питань 

стимулювання, 

за узгодженням з 

юридичним 

управлінням 

8 

Розроблення процедури 

впровадження адаптованих 

європейських правил 

 
Криводубський 

К.С. 
серпень 

Із залученням 

працівників 

відділів 

управління та 

вирішення 

питань 

стимулювання, 

за узгодженням з 

юридичним 

управлінням 

 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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VІ. Міжнародне співробітництво 

1 Перегляд нових процедур 

Державіаадміністрації за 

напрямом: FCL3 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Бандура О.А. 

Постоленко В.В 

Масичева В.В. 

Кириченко Л.Б. 

09.02.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

 

2 Перегляд нових процедур 

Державіаадміністрації 

Підготовка аудиту 

Участь у медичній перевірці 

(Національний авіаційний 

університет) 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Бандура О.А. 

Постоленко В.В 

Масичева В.В. 

Кириченко Л.Б. 

10.02.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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3 Дружній аудит Медико 

санітарної частини РСП 

"Київцентравіа" за 

напрямом: FCL3 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Бандура О.А. 

Постоленко В.В 

Масичева В.В. 

Кириченко Л.Б. 

11.02.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

 

4 Наглядова рада в рамках 

проекту Твіннінг(звіт про 

виконану роботу по 

компонентам контракту)  

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Сектор 

міжнародних 

проектів 

12.02.09 Визначення 

поточної 

ситуації та 

подальшої 

направленості 

за контрактом 

 

5 Перегляд остаточної редакції 

процедур 

Державіаадміністрації за 

напрямом: Part 145 

(керівництво, первинне 

погодження, безперервний 

нагляд, чек листи та форми ) 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Нестеренко 

Сергій 

Кухта Микола 

Петренко Юрій 

13.03.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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експертів з 

Франції та 

Польщі 

6 Перегляд нових процедур  

Державіаадміністрації за 

напрямами: Ліцензування 

FCL-1; FCL-2 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Пересунько 

О.М. 

Безлєпкіна Є.А. 

20.03.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

 

7 Дружній аудит "Центравіа" 

за вимогами Part-145 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Нестеренко 

Сергій 

Кухта Микола 

Петренко Юрій 

20.03.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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8 Перегляд нових процедур 

Державіаадміністрації за 

напрямом: Part 21 (F та G) 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Пухкало М.В. 

Шаріпов Р.Г. 

Даневич І.С. 

17.03.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

 

9 Державне підприємство 

Харківський 

машинобудівний завод 

“ФЕД” 

Дружній аудит за напрямом 

Part 21 (F та G) 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Пухкало М.В. 

Шаріпов Р.Г. 

Даневич І.С. 

20.03.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

 

10 Перегляд нових процедур 

Державіаадміністрації за 

напрямом OPS (первинна 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Бабенко А.У. 

Бенца А.Ф. 

24.03.09 Затверджено 

деталізований 

План 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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сертифікація,  постійний 

нагляд, чек листи, навчання 

інспекторів та інше) 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

11 Дружній аудит ВАТ 

"Авіаційна компанія 

"Дніпроавіа" за вимогами 

EU-OPS  

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Бабенко А.У. 

Бенца А.Ф. 

27.03.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

 

12 Перегляд нових процедур 

Державіаадміністрації за 

напрямом Part 66 

  

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Коняєв О.О. 

Завадский В.С. 

03.04.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

13 1. Перегляд процедур за 

напрямом Part-M 

2. Аудит авіакомпанії 

"МАУ", Part-M, 

Підчастина G 

 

 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Шульжинский 

Б.В. 

03.04.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

 

14 Перегляд процедур та чек 

листів  

Державіаадміністрації за 

напрямом FTO FCL 

 

Проведення дружнього 

аудиту  Державної льотної 

академії України 

 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Куцюк Р.О. 03.04.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

15 Практичний екзамен FCL 

Перегляд нових процедур 

Державіаадміністрації 

стосовно екзаменаторів 

(вибор, навчання, 

стандартизація) та практичні 

екзамени 

Участь у перевірці у польоті 

у Державній льотній 

академії України 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Невідомський 

М.В. 

10.04.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

 

16 Part 147 

Перегляд нових процедур 

Державіаадміністрації 

Дружній аудит Закритого 

акціонернерного товариства 

авіакомпанії “АЕРОСВІТ” 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Коняєв О.О. 

Завадский В.С. 

10.04.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

 



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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Франції та 

Польщі 

17 OPS 

Перегляд нових процедур 

Державіаадміністрації за 

напрямом OPS (первинна 

сертифікація,  постійний 

нагляд, чек листи, навчання 

інспекторів та інше) 

Дружній аудит за вимогами 

EU-OPS ТОВ "Авіакомпанія 

"Донбасаеро" 

 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Сиволап В.П.  

Степанов Л.М. 

10.04.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

 

18 Part 21 (D та E) 

Перегляд нових процедур 

Державіаадміністрації 

 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Криводубський 

К.С. 

Микитюк С.О. 

10.04.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

 

19 Наглядова рада в рамках Контракт Твіннінг Сектор 16.04.09 Визначення  



№ 

з/п 

Зміст заходу за основними 

напрямами роботи 

Державіаадміністрації 

Підстава для виконання Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Примітка Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 
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проекту Твіннінг(звіт про 

виконану роботу по 

компонентам контракту)  

UA/06/PSA/TP/01 міжнародних 

проектів 

поточної 

ситуації та 

подальшої 

направленості 

за контрактом 

20 Теоретичний екзамен FCL 

Перегляд нових процедур 

Державіаадміністрації 

Підготовка дружнього 

аудиту 

Дружній аудит Головного 

навчального та 

сертифікаційного центру 

цивільної авіації України 

 

Обов’язкові результати 

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Данильченко 

О.П. 

15.05.09 Затверджено 

деталізований 

План 

стажування на 

робочих 

місцях 

експертів 

Державіаадмін

істрації в 

Україні, за 

участі 

експертів з 

Франції та 

Польщі 

 

21 Наглядова рада в рамках 

проекту Твіннінг(звіт про 

виконану роботу по 

компонентам контракту)  

Контракт Твіннінг 

UA/06/PSA/TP/01 

Сектор 

міжнародних 

проектів 

16.06.09 Визначення 

поточної 

ситуації та 

подальшої 

направленості 

за контрактом 

 

 

 

 


