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Розділ 0 Загальна інформація 

 

                        0.1 Сфера застосування 

Це Керівництво з управління безпекою польотів (SМS-М) 
публікується під керівництвом Керівника з безпеки (SМ) та 
розповсюджується серед посадових осіб та окремих тримачів копій SММ 
відповідно до переліку, що міститься на початку цього керівництва. 

Електронна версія цього керівництва доступна для всіх 
зареєстрованих користувачів сайту http://chas.com.ua  

Державна авіаційна служба України (SAAU) має перевірити та 
затвердити кожну нову ревізію Керівництва з управління безпекою польотів 
до її публікації та розповсюдження. 

Сторінка погодження та затвердження для цього видання Керівництва, за 
підписами Відповідального керівника, Керівника з підготовки, Керівника з 
безпеки (SМ) та уповноваженї особи Державної авіаційної служби є 
частиною розділу «Перелік діючих сторінок». Кожного разу при новій ревізії, 
старий перелік діючих сторінок має залишатися як вкладинка (перекреслена 
червоною діагональною лінією) щоб була можливість відслідковування 
затвердження ревізій. 

0.2 Зобовязання щодо відповідності 

Керівництво розроблене відповідно до вимог Методичних 
рекомендацій з впровадження систем управління безпекою польотів - наказ 
Державіаслужби 26.07.2012 № 528, Положення про систему управління 
безпекою польотів на авіаційному транспорті - наказ Державіаслужби 
25.11.2005  N 895 та Наказу Державіаслужби України від 21.08.2013 № 619 
"Про затвердження Переліку подій в галузі цивільної авіації та обсягу 
інформації, що надається при сповіщенні (повідомленні) про подію".  

Крім цього, CHAS SММ відповідає також правилам, директивам та 
рекомендованій практиці міжнародної організації цивільної авіації ICAO, за 
умови якщо вони не суперечать національним правилам України. 

У випадку невідповідності положень SММ та національного 
законодавства, останнє має пріоритет. Якщо будь хто із зареєстрованих 
тримачів копії SММ виявить таку невідповідність, він мусить негайно 
сповістити SМ, який у свою чергу має негайно вжити коригуючих заходів. 
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0.3 Загальна структура керівництва 

SММ CHAS постійно переглядається та оновлюється задля 
забезпечення актуальною інформацією всього персоналу навчального 
закладу, необхідної для проведення навчальних заходів ефективно 
табезпечно у відповідності до стандартів з урахуванням юридичних 
обмежень. 

В CHAS SММ також будуть враховуватися коментарі та пропозиції 
користувачів цього Керівництва.  

0.4 Поправки та ревізії 

0.4.1  Зміни до керівництва  (Дивись також п. 7.2)  

Керівник з безпеки (SM) займається підтриманням змісту контрольних 
копій CHAS-SММ відповідно до останньої ревізії.  

Зміни мають включати - змінені сторінки, Перелік діючих сторінок та 
сторінку Історії ревізій. Зміст Керівництва має завжди співпадати із 
Переліком діючих сторінок. 

Пропозиції щодо внесення змін можуть бути подані до SM, із 
використанням Форми пропозицій щодо внесення змін в CHAS-SММ.  

SM має визначити, чи є пропозиція обґрунтованою.  
АТО CHAS, має надавати до SAAU заяву, що містить інформацію, про 

поправки, із датою їх введення в дію. Така заява має включати стислий зміст 
запропонованих змін, а також у вигляді додатку - змінені листи та нову 
сторінку Переліку діючих сторінок.  

До змін, що не потребують затвердження SAAU відносяться такі зміни, 
що не описані в PART-FCL (наприклад – стандартні форми, додатки до 
SММта інше). Такі зміни можуть бути виконані та введені в дію після 
повідомлення про таку зміну до SAAU. Такі зміни не потребують 
погодження, а лише вимагають повідомлення про неї. 

Кожна зміна (ревізія) має свій номер, номери ведуться у послідовному 
порядку. Після внесення змінених листів, потрібно внести відповідну 
інформацію у Історії ревізій. Якщо нумерація поправок в Історії ревізій не 
послідовна, це  означає що, відповідну поправку тримач копії документа не 
отримав, в такому випадку утримувач копії має негайно звернутися до 
керівника з безпеки.  
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Також номер ревізії має бути відображено на кожній сторінці, що було 
змінено із зазначенням дати ревізії цієї сторінки.  

Якщо поправка чи зміна вимагає додавання додаткових сторінок до SММ, 
то у такому випадку нумерація сторінок, окрім числової може бути і буквами 
латинського алфавіту. Наприклад «сторінка 25а, сторінка 25b». 

Всі анульовані аркуші попередніх редакцій SММ АТО CHAS зберігає 
 

0.4.3 ІСТОРІЯ РЕВІЗІЙ 

 
Номер 
ревізії 

Дата 
ревізії 

Номер(и) зміненого листа П.І.Б. та підпис 
(хто замінив) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    

 

У випадку, якщо  зміни до Керівництва мають фундаментальне 
значення, така зміна оформлюється у вигляді нового видання документу. При 
цьому історія ревізій обнулюється і розпочинається з початку. 

Інформація щодо номеру видання документу міститься на кожній 
сторінці. 
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0.4.4  Перелік розповсюдження контрольованих копій 

номер 
копії 

Формат копії Адресат Відповідальний 

1 
(оригінал) Друкований Керівник з безпеки Керівник з 

безпеки 

2 Друкований та *.pdf SAAU SAAU 

3 Друкований Офіс інструкторів Керівник 
підготовки  

4 Друкований Офіс ТО Керівник САМО 
б.н *.pdf Сайт Організації  

. 

У випадку, якщо  зміни до Керівництва мають фундаментальне 
значення, така зміна оформлюється у вигляді нового видання документу. При 
цьому історія ревізій обнулюється і розпочинається з початку. 

Інформація щодо номеру видання документу міститься на кожній 
сторінці. 
 
0.4.5  ПОРЯДОК НУМЕРАЦІЇ ТА ІДНЕТИФІКАЦІЇ СТОРІНОК 
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                                                                                                                  Логотип компанії 
                          
                              Повна назва документу 
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                                             Номер ревізії                   Ідентифікатор        
Номер видання               сторінки                             документа       Номер сторінки  
Керівництва                               Дата ревізії                                          керівництва 
                                                      сторінки 
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0.5 Редагування та впровадження керівництва 

0.5.1  Застосовані визначення 

В цьому Керівництві з управління організацією слова застосовуються в 
такому значенні: 

• Слова ПОВИНЕН, МАЄ, МУСИТЬ використовуються в обов’язковому 
значенні, що вказує на обов’язкове виконання дії 

• Слово ВІН має відношення до людини в цілому а не до особи чоловічої 
статі 

• Слово МОЖЕ використовується в консультативному сенсі, що вказує 
на рекомендовану дію. Також це слово може використовуватися у 
дозвільному значенні, що вказує на повноваження чи дозвіл на дію у 
визначеному порядку. 

• Слова у чоловічому роді, також стосуються і жіночої статі 
• Слова у однині також включають множину і навпаки 
• ВКЛЮЧНО означає «включати, але не обмежуватися ними» 
• ПОВНОВАЖНИЙ ОРГАН означає будь який юридичний орган, що 

має право контролювати, наглядати, керувати діяльністю АТО. 
• ІНСТРУКТОР вживається по відношенню до льотних інструкторів, 

інструкторів тренажеру та викладачів теоретичних знань 
• ПРАВИЛА означають всі відповідні національні та міжнародні 

правила, директиви, циркуляри тощо, видані компетентним 
повноважним органом. 
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0.5.2 Знання персоналом SMМ 

CHAS SММ є одним з основних документів з управління організацією, що 
поширюється на всі структурні підрозділи. Повне знання цього Керівництва 
персоналом є обов’язковим, і якщо це не загрожує безпеці, жодне відхилення 
від його положень не припустиме без попереднього погодження із НТ.  

Кожен співробітник має повністю знати свої обов’язки та відповідальність, 
що зазначено в цьому Керівництві, і задля цього він мусить мати глибокі 
знання SММ. 
 

0.5.3 Контроль керівництва 
SM та СММ проводять перевірки індивідуальних копій CHAS SММ. 

Тримачі SММ мають надавати свою копію (копії) для перевірки, коли це 
необхідно 
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Розділ 1 – Визначення  
 
(a) Попередник аварії (Accident Precursor) 
Подія (ї), яка без відповідного пом'якшення може спричинити небажані події, 
інциденти та аварії. 
(b) Аудит  
Cистематичний, незалежний та задокументований процес отримання доказів 
та об'єктивної їх оцінки для визначення ступеня дотримання вимог.  
(c) Інструментарій SMS  
Набір SMS-матеріалів, що включає посібник з управління безпекою, базу 
даних про небезпеки та ризики, план реагування на надзвичайні ситуації та 
інструмент оцінки перед польотом. 
(d) Небезпека  
Стан, об’єкт, діяльність чи подія, що може спричинити травмування 
персоналу, пошкодження обладнання чи споруд, втрату матеріалу або 
зниження здатності виконувати встановлену функцію. 
(e) Інспекція  
Незалежна документально підтверджена оцінка відповідності 
спостереженням та судженням, що супроводжуються, якщо це доцільно, 
вимірюванням, тестуванням або вимірюванням, щоб перевірити 
відповідність діючим вимогам (у тому числі процедурам, стандартам 
робочим інструкціям тощо). 
(f) Ймовірність  
Це міра того, наскільки ймовірно щось трапиться. Ймовірність коливається в 
межах від 0 до 1 і може бути оцінена за допомогою термінології, наприклад 
"дуже низька, низька, середня, висока і дуже висока". визначається як 
вірогідність або частота виникнення наслідків або наслідків безпеки. 
 (g) Управління змінами  
Задокументований процес виявлення зовнішніх і внутрішніх змін, які можуть 
негативно (або позитивно) вплинути на безпеку. Цей процес використовує 
існуючі процеси ідентифікації небезпеки, оцінки ризиків та пом'якшення 
наслідків. 
(h) Бар'єр для пом'якшення наслідків (Mitigation Barrier)  
Управління ризиком, що пом'якшує результат (тяжкість) інциденту чи аварії.  
(i) Бар'єр запобігання (Prevention Barrier) 
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Управління ризиком, спрямоване на запобігання небажаних подій та 
небажаних оперативних станів.  
 
(j) Бар'єр відновлення (Recovery Barrier) 
Контроль ризику, спрямований на запобігання того, що небажані оперативні 
стани призводять до аварії або, іншими словами, сценарії інцидентів 
переростають у аварію.  
 
(k) Ризик  
Передбачувана ймовірність і серйозність наслідків або 
результатів небезпеки 

 (l) Аналіз ризиків, оцінка та пом’якшення ризиків  
Процес управління ризиками забезпечує аналіз (з точки зору вірогідності та 
тяжкості виникнення), оцінку (з точки зору переносимості) та 
контроль/управління (з точки зору пом'якшення) ризиків до прийнятного 
рівня. 
(m) Матриця переносимості ризиків  
Матриця (або таблиця), що поєднує ймовірність ризику та серйозність 
ризику. 
(n) Безпека  
Стан, при якому фактори ризику, пов'язані з авіаційною діяльністю, що 
відноситься до експлуатації повітряних суден або безпосередньо забезпечує 
таку експлуатацію, знижені до прийнятного рівня або утримуються на ньому. 
(o) Забезпечення безпеки 
Забезпечення безпеки - це процес забезпечення безпеки (моніторинг та 
вимірювання ефективності безпеки, управління змінами та постійного 
вдосконалення SMS).  
(p) Система управління безпекою (SMS)  
Систематичний підхід до управління безпекою, включаючи необхідні 
організаційні структури, підзвітність, політику та процедури  
(q) Ефективність забезпечення безпеки (Safety Performance)  
Досягнений державою або постачальником послуг рівень безпеки, що 

визначається встановленими ними цільовими рівнями ефективності 
забезпечення безпеки і показниками ефективності забезпечення безпеки  
(r) Показник ефективності забезпечення безпеки (Safety Performance 
Indicator (SPI). 

Параметр безпеки на основі фактичних даних, що використовується для 
моніторингу та оцінки ефективності забезпечення безпеки   
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 (s) Моніторинг ефективності забезпечення безпеки   
Процес, за допомогою якого ефективність забезпечення безпеки оператора 
контролюється та оцінюється відповідно до політики безпеки та цілей 
безпеки оператора. 
(t) Цільовий рівень ефективності забезпечення безпеки (Safety 
Performance Objective (SPO) or Safety Performance target (SPT) 
 Планований або передбачуваний державою або постачальником послуг 
цільовий рівень для показника ефективності забезпечення безпеки на заданий 
період, що відображає цілі в галузі безпеки. 

(u) Значення ризику безпеки або Значення показника ризику 
Значення в клітинці матриці ризику, що дозволяють диференціювати рівень 
ризику з метою аналізу, оцінки та пом'якшення ризику. 

(v) Небажана подія (Undesirable Event (UE)  
Подія, що веде до етапу ескалації аварійного сценарію (Небажаний 
оперативний стан), де аварії можна уникнути лише за допомогою успішних 
відновлювальних заходів або випадково.  
(w) Небажаний стан експлуатації (UOS)  
Етап сценарію події, коли сценарій настільки посилився, що події можна 
уникнути лише за допомогою успішних заходів (а) відновлення або 
випадково. 
(х) ATO CHAS, Організація -  ТОВ «Чернігівська вища авіаційна школа» 
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Розділ 2  Скорочення  
 
ALARP (As Low as Reasonably Practicable) -  Настільки низький, як розумно 
практичний  
AM - відповідальний керівник  
AMC - Прийнятні засоби відповідності  
ASR (Air Safety Report) - Звіт про безпеку  
ATO CHAS - ТОВ «Чернігівська вища авіаційна школа» 
АU Аудит 
CMM - Менеджер з моніторингу відповідності  
EASA -  Європейське агентство з безпеки авіацї 
ERP - план реагування на надзвичайні ситуації   
FDM – Моніторинг параметрів польотів  
SM - Керівник з безпеки  
SMM - Керівництво з  управління безпекою  
SMS - Система управління безпекою   
SOP - стандартна операційна процедура  
SPI – Показник ефективності забезпечення безпеки 
SPO / SPT -  Цільовий рівень ефективності забезпечення безпеки 
SRB (Safety Review Board) –      Рада безпеки 
SRM (Safety Risk Management) Управління ризиками безпеки  
SURV (Survey) - Огляд 
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Розділ 3 Склад Керівницва  
 
ORА.GEN.200(a)(5) and related AMCs/GM 

 
           Це Керівництво з управління безпекою (далі - SMM) - документ, що 
описує як здійснюється управління безпекою в ТОВ «Чернігівська вища 
авіаційна школа» (далі – ATO CHAS).  
           SMM є ключовим інструментом для донесення підходу ATO CHAS до 
безпеки до всього персоналу Організації. 
           SMM документує всі аспекти управління безпекою, включаючи 
політику безпеки, цілі, процедури та індивідуальні обов'язки щодо безпеки.  

    Вимоги цього SMM (як і сама SMS) поширюються на всі 
структури і підрозділи ATO CHAS  
 
            Вміст SMM включає в себе все наступне:  

(1) Зміст SMM; 
(2) Політика та цілі безпеки; 
(3) Відповідальність відповідального керівника ATO CHAS щодо 

безпеки; 
(4) Обов'язки щодо безпеки ключових працівників системи управління 

безпекою;  
(5) Процедури контролю документації;  
(6) Схеми виявлення небезпеки та управління ризиками;  
(7) Планування заходів безпеки;  
(8) Моніторинг ефективності забезпечення безпеки;  
(9) Розслідування та звітування про випадки;  
(10) Планування дій у надзвичайних ситуаціях; 
(11) Управління змінами (включаючи організаційні зміни стосовно 

обов'язків з безпеки); 
(12) Просування (популяризація) безпеки. 

 

Це SMM буде передано до Державіаслужби, а також може бути 
передано замовникам та іншим сторонам, щоб продемонструвати готовність 
та спроможність ATO CHAS.  
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Це SMM також буде розповсюджуватися по всій ATO CHAS, щоб 

гарантувати, що всі працівники повністю знають систему, забезпечуючи що:  
 

• Безпека є центральним компонентом нашої системи управління;  
• Безпека враховується у всіх рішеннях та діях, що приймаються будь-

ким в ATO CHAS; 
 • Потреби, вимоги та очікування замовників та інших сторін були 

виконані. 
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Розділ 4 - Політика та цілі безпеки  
Cf. ORA.GEN.200(a)(2) and related AMCs/GM 
 

За допомогою Політики безпеки ATO CHAS заявляє про свій намір 
підтримувати та, де це можливо, покращувати рівень безпеки в усіх своїх 
діях та мінімізувати свій внесок у ризик аварії ПС, наскільки це можливо. 
Політика безпеки:  

• схвалюється відповідальним керівником;  
• відображає організаційні зобов'язання щодо безпеки та її активного 

та систематичного управління;  
• поширюється з видимим схваленням у всій ATO CHAS; і  
• включає принципи звітування про безпеку 
•буде періодично переглядатись для досягнення впевненості, що вона 

залишається актуальною.  
Політика безпеки включає зобов'язання: 
• вдосконалюватись до найвищих стандартів безпеки;  
• дотримуватися всього чинного законодавства, відповідати всім 

діючим стандартам та враховувати кращі практики;  
• забезпечувати відповідні ресурси;  
• забезпечення безпеки як головна відповідальність усіх керівників; і  
• не звинувачувати когось у повідомленні про щось, чого б інакше не 

було виявлено.  
На додаток до цих загальних цілей, закладених у Політиці безпеки, 

детальні цілі управління безпекою розглядаються у розділі Моніторинг та 
вимірювання ефективності забезпечення безпеки.  

Вище керівництво ATO CHAS буде:  
• постійно пропагувати політику безпеки для всього персоналу та 

демонструвати свою прихильність до неї;  
• забезпечувати необхідні людські та фінансові ресурси для її 

реалізації; і  
• встановилювати цілі безпеки та стандарти роботи.  
 
Нижче наведена Політика безпеки ТОВ «Чернігівська вища авіаційна 

школа» (розроблена на основі Документу ІСАО 9859 Керівництво з 
управління безпекою, Четверте видання) 
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ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ 
ТОВ «Чернігівська вища авіаційна школа» 

 
 Безпека - одна з наших основних функцій. Ми прагнемо розробляти, 

впроваджувати, підтримувати та постійно вдосконалювати стратегії та 
процеси, щоб гарантувати, що всі наші авіаційні заходи відбуваються під 
відповідним розподілом організаційних ресурсів, спрямованих на досягнення 
найвищого рівня продуктивності та відповідності нормативним вимогам, 
забезпечуючи при цьому наші послуги.  

Всі рівні управління та всі працівники несуть відповідальність за 
досягнення цього найвищого рівня безпеки, починаючи з Генерального 
директора ТОВ «Чернігівська вища авіаційна школа ».  

Ми прагнемо:  

• Підтримувати управління безпекою шляхом надання всіх 
відповідних ресурсів, які призведуть до організаційної культури, яка 
сприятиме безпечній практиці, заохочуватиме ефективну звітність і 
комунікацію з безпеки, а також активно керувати безпекою з однаковою 
увагою до результатів, звертаючи увагу на результати інших систем 
управління організацією;  

• Забезпечення управління безпекою є основною відповідальністю 
всіх керівників і працівників;  

• Чітко визначити для всіх працівників, керівників та співробітників, 
їх відповідальність та відповідальність за забезпечення безпеки діяльності 
організації та ефективність нашої системи управління безпекою;  

• Створити та використовувати процеси ідентифікації небезпек та 
управління ризиками, включаючи систему звітування про небезпеку, з метою 
усунення або пом'якшення ризиків для безпеки наслідків небезпек, що 
виникають внаслідок наших операцій або діяльності для досягнення 
постійного поліпшення показників безпеки;  

• Забезпечити, щоб не було вжито жодних заходів проти будь-якого 
працівника, який виявляє занепокоєння щодо безпеки через систему 
звітування про небезпеку, якщо таке розкриття не свідчить, без будь-яких 
розумних сумнівів, про грубу недбалість або навмисне або свідоме 
нехтування правилами або процедурами;  

• Дотримуватися та, по можливості, перевищувати законодавчі та 
нормативні вимоги та стандарти;  
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• Забезпечити наявність достатніх кваліфікованих та навчених 

людських ресурсів для реалізації стратегій і процесів безпеки;  
• Забезпечити, щоб всі працівники отримували адекватну та 

відповідну інформацію та підготовку з питань авіаційної безпеки, були 
компетентні у питаннях безпеки та призначалися лише для завдань, які 
відповідають їхнім навичкам;  

• Встановити та виміряти нашу ефективність забезпечення безпеки у 
порівнянні з реалістичними показниками ефективність забезпечення безпеки 
та показниками цільового рівня ефективність забезпечення безпеки;  

•Постійно підвищувати нашу ефективність забезпечення безпеки 
шляхом постійного моніторингу та вимірювання, а також регулярного 
перегляду та коригування цілей і завдань з безпеки, а також їх старанного 
досягнення та 

• Забезпечити, щоб системи та послуги, що постачаються ззовні, для 
підтримки наших операцій постачаються відповідно до наших стандартів 
забезпечення ефективності безпеки. 

 
01 серпня 2019р.                                   
 
 
В. Янін 
Генеральний директор  ТОВ  
«Чернігівська вища авіаційна школа» 
 

Метою звітності з безпеки та внутрішніх розслідувань є поліпшення 
безпеки, а не призначення винних осіб. З цією метою останній пункт 
Політики безпеки розширено в окремій заяві, яка називається «Захист 
доповідачів».  

 

Захист доповідачів – культура справедливості 
 

ТОВ «Чернігівська вища авіаційна школа» зобов'язується працювати 
відповідно до найвищих стандартів безпеки.  

Для досягнення поставленої мети необхідно безперешкодно надавати 
звітність про всі аварії, інциденти, події, небезпеки, ризики та іншу 
інформацію, яка може поставити під загрозу безпечне ведення наших 
операцій. З цією метою кожен співробітник приязно заохочується до надання 
будь-якої інформації, пов'язаної з безпекою, а також, на нього покладається 
відповідальність за надання такої інформації. 
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Звітування вільне від будь-якої форми розправи. Основною метою 
звітності є контроль ризиків і запобігання аваріям і інцидентам, а не 
приписування вини. Ніякі дії не будуть вжиті проти будь-якого 
співробітника, який виявляє занепокоєння щодо безпеки через систему 
звітності, якщо таке розкриття не виявить, поза будь-якими сумнівами, 
незаконне діяння, грубу недбалість або навмисне або свідоме ігнорування 
правил або процедур. 

Наш метод збору, реєстрації та розповсюдження інформації про 
безпеку гарантує захист в тій мірі, в якій це дозволено законом, про особу, 
яка повідомляє інформацію про безпеку. 

 
01 серпня 2019р.                                   
 
 
В. Янін 
Генеральний директор  ТОВ  
«Чернігівська вища авіаційна школа» 

 
У своїй діяльності ATO CHAS притримується Культури 

справедливості.  
Культура справе дливості - це культура, в якій члени персоналу не 

караються за дії, бездіяльність, упущення чи прийняті ними рішення, які 
співмірні з їх досвідом та навчанням, але де груба недбалість, навмисні 
порушення та руйнівні дії не допускаються.  

Культура справедливості полегшує звітування, оскільки 
співробітники не мають боятися бути звинуваченими у фактах, про які вони 
повідомляють. 

 

Прийнятна та неприйнятна поведінка 
 

Прийнятною вважається поведінка персоналу, коли помилка 
насправді здійснюється ненавмисно, дії, бездіяльність, прийняття рішення 
спів мірні з досвідом та навчанням персоналу, і про всі такі випадки персонал 
добровільно надає інформацію. Така поведінка дає гарантію персоналу, що 
ніякі примусові чи каральні заходи не будуть застосовуватись до нього.  

Неприйнятною поведінкою вважається свідоме порушення правил, 
свідоме нехтування процедурами, фальсифікація документації, саботаж, 
неповідомлення про відомі випадки порушення безпеки. 

Така поведінка буде викликати дисциплінарну відповідальність 
персоналу аж до відповідальності за законом. 
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Розділ 5 Відповідальність за безпеку та обов’язки  
 

5.1 Відповідальність за безпеку відповідального керівника  

Cf. ORA.GEN.200(a)(1) and related AMCs/GM 

Відповідальний керівник несе відповідальність за безпеку, а це 
означає, що він/вона в кінцевому рахунку відповідають за безпеку в ATO 
CHAS.  

Відповідальний керівник схвалює Політику безпеки (включаючи 
заяву про захист доповідачів); забезпечує людські та матеріальні ресурси, 
необхідні для роботи SMS та досягнення цілей безпеки; призначає Керівника 
з безпеки, Керівника з моніторингу відповідності, Раду з безпеки.  

Відповідальний керівник очолює Раду з безпеки, затверджує цілі 
безпеки та Звіт з моніторингу відповідності.  

 

5.2 Обов'язки щодо безпеки ключового персоналу з безпеки   
 

Організація управління безпекою включає в себе Відповідального 
керівника (AM), Керівника з безпеки (SM), Керівника з 
моніторингувідповідності (CMM), Раду з безпеки (SRB)  

 
Структура системи управління безпекою ATO CHAS 
  

 
 
                                                                                              Група з 
                                                                                                                      безпеки 

 
 

Відповідальний 
керівник  

(АМ) 

Керівник з безпеки  
(SM) 

Керівник з 
моніторингу 
відповідності 

 (CMM) 

 
Рада з безпеки (SRB) 
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5.3 Керівник з безпеки 
 
Cf. AMC1 ORA.GEN.200(a)(1)(a) and GM1 ORO.GEN.200(a)(1) 
 

Керівник з безпеки працює як координатор і відповідає за розробку, 
адміністрування та підтримку SMS.   

Функції Керівника з безпеки - сприяти ідентифікації небезпеки, 
аналізу та управління ризиками;  

слідкувати за виконанням заходів, що вживаються для зменшення 
ризиків, зазначених у плані дій щодо безпеки;  

надавати періодичні звіти про ефективність безпеки;  
забезпечити ведення документації з управління безпекою; 
 забезпечити доступність навчання з управління безпекою та 

відповідати прийнятним стандартам;  
надавати консультації з питань безпеки;  
та забезпечити ініціювання та супроводження розслідувань 

внутрішніх випадків / нещасних випадків. 
Керівник з безпеки - це координаційний центр збору та аналізу 

небезпек та ведення реєстру небезпек, ризиків та контролю за ризиками 
(пом'якшення). 

При збільшенні розмірів Організації та складності її діяльності, 
керівнику безпеки може допомагати додатковий персонал з безпеки для 
виконання всіх завдань, пов'язаних із управлінням безпекою, що 
призначається Відповідальним керівником. 

Незалежно від організаційних налаштувань, Менеджер з безпеки 
залишається головним центром щодо розробки, адміністрування та 
обслуговування SMS. 

 

Ідентифікація небезпеки, оцінка ризику, зменшення ризику та 
управління ризиком передбачається стати невід'ємною частиною 
повсякденної діяльності.  

Повсякденний нагляд за діяльністью, а отже, і безпека - це 
відповідальність керівників підрозділів.  

Менеджер з питань безпеки відповідає за нагляд і сприяння 
процесам щоб підтримувати керівників підрозділів у розробці процесів, 
процедур та інструкцій з роботи персоналу, який знаходиться під їх 
наглядом, для забезпечення діяльності у відповідності до вимог безпеки. 
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5.4 Рада з безпеки (SRB)  
 

Cf. AMC1 ORA.GEN.200(a)(1)(b),(c) and (d) 

 

Рада з безпеки - це комітет високого рівня, який розглядає питання 
стратегічної безпеки на підтримку відповідального керівника.  

Радою з безпеки керує відповідальний керівник. До Ради входять 
керівники функціональних підрозділів ATO CHAS. 

Рада створюється наказом Відповідального керівника, в якому і 
визначається персональний склад Ради. 

Рада з безпеки контролює ефективність безпеки відповідно до 
політики безпеки та цілей безпеки; стежить за тим, щоб вчасно вживалися 
будь-які заходи з безпеки; і що SMS є ефективною.  

Рада з безпеки забезпечує виділення відповідних ресурсів для 
досягнення встановлених показників безпеки.  

Керівник з безпеки або будь-яка інша відповідна особа може брати 
участь у засіданнях Ради з безпеки. Керівник з безпеки може повідомити 
відповідальному керівнику всю інформацію, якщо це необхідно, яка 
дозволити прийняття вірного рішення на основі даних про безпеку.   

 

5.5  Група дій з безпеки (SAG) 
 

GM2 ORA.GEN.200(a)(1) 
 

Група дій з безпеки може бути створена в якості постійної групи або 
як спеціальна тимчасова група для надання допомоги чи дії від імені Ради з 
безпеки.  

Залежно від обсягу завдання та конкретної необхідності може бути 
створено більше однієї групи дій з безпеки.  

Група дій з питань безпеки повинна звітувати та приймати 
стратегічні вказівки від Ради з безпеки та повинна складатися з керівників, та 
персоналу з функціональних підрозділів.   

Група дій з безпеки виконує мониторинг безпеки експлуатації; 
приймає рішення щодо виявлених ризиків; оцінює вплив на безпеку 
експлуатаційних змін; та забезпечує виконання заходів з безпеки в узгоджені 
терміни.  

ATO CHAS може використовувати діяльність тимчасових, створених 
за рішеннями Ради з безпеки, груп дій з безпеки, які будуть виконувати 
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 конкретні завдання, отримувані від Ради з безпеки та будуть звітувати Раді з 
безпеки про всі аспекти своєї діяльності.  

 

5.6 Керівник (и)  
 

ORA.GEN.210(b)  
 

Термін "керівник (и)", яких у цьому Керівництві також називають 
"керівник (и) підрозділів", використовується відповідно до вимог 
ORO.GEN.210 до персоналу пункту (b), де зазначено, що особа або група осіб 
повинні бути призначені організацією, відповідальна(і) за забезпечення того, 
щоб організація відповідала чинним вимогам (положенням, стандартам, 
процедурам тощо). Така особа (и) несе остаточну відповідальність перед 
відповідальним Керівником  

Керівник (и) несуть відповідальність за забезпечення дотримання 
всіх застосовних вимог, включаючи вимоги щодо управління безпекою.  

 

Керівник (и) є важливою рушійною силою ефективного управління 
безпекою.  

Керівники забезпечують, що аспекти безпеки враховуються та 
належним чином розглядаються у всіх видах діяльності в межах їх 
компетенції.  

 
5.7 Персонал  
 

ORA.GEN.210(c),(d),(e)  
 

У контексті SMS персонал, відповідальний за оперативні завдання, 
виконує наступні обов'язки:  

• Забезпечувати як свою власну, так і безпеку іншого персоналу 
поблизу робочого середовища.  

• Призупиняти або припиняти свою роботу, якщо його безпека чи 
безпека інших людей знаходиться під ризиком 

• Виконувати свої завдання відповідно до чинних Правил та 
процедур ATO CHAS  

• Практикувати та просувати політику безпеки ATO CHAS.  
• Повідомляти про небезпеку та про події та про будь-яку відповідну 

інформацію, що пов'язані з безпекою менеджеру з безпеки  
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• Брати до уваги уроки, отримані в результаті інцидентів та нещасних 

випадків, пам’ятати про ризики та вживати всі  належні заходи для захисту 
себе та інших від ризиків у своїй щоденній діяльності.  

• Брати участь у інструктажах з безпеки, зустрічах та заходах.  
• Брати участь, якщо це застосовано, в аналізах безпеки.  
• Знати свою роль у Плані реагування на надзвичайні ситуації ATO 

CHAS. 
Кожен співробітник ATO CHAS повинен відігравати певну роль у 

успішному впровадженні SMS. Це не лише „завдання кількох людей” або 
„справа фахівців”, зокрема, це відповідальність усіх в ATO CHAS за 
визначення та повідомлення про небезпеку.  

Усі члени персоналу повинні інформувати Керівника з безпеки та 
свого безпосереднього керівника про будь-яку ситуацію, яка вважається 
небезпечною для безпеки польоту та для їх власної безпеки чи безпеки інших 
людей як в межах, так і поза межами ATO CHAS.  

Весь персонал повинен пройти навчання SMS та знати її роль та свої 
обов'язки щодо безпеки.  Розділ Навчання та повідомлення щодо безпеки цієї 
SMM. 

Для того, щоб кожен співробітник розумів свою роль та обов'язки в 
рамках SMS, ролі та обов'язки щодо безпеки повинні бути визначені в 
посадових інструкціях.  

 

5.8 Керівник з моніторингу відповідності  
 

Cf. ORA.GEN.200(a)(6) and related AMCs and GM  
 
Керівник з моніторингу відповідності повинен забезпечити, що за 

діяльність ATO CHAS виконується мониторинг на предмет відповідності 
діючим нормативним вимогам, у тому числі щодо SMS, та додаткових вимог 
та процедур ATO CHAS, а також, щоб ця діяльність проводилася належним 
чином під наглядом відповідних керівників. 

Керівник з моніторингу відповідності відповідає за те, щоб програма 
моніторингу відповідності була належним чином реалізована, підтримується 
та постійно переглядається та удосконалюється.  

Керівник з мониторингу відповідності має прямий доступ до 
відповідального керівника і не є однією з осіб, про які йдеться в 
ORO.GEN.210 (b).  
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Незалежність функції контролю за дотриманням норм 

встановлюється шляхом забезпечення, що аудиторські перевірки та інспекції 
проводяться персоналом, який не відповідає за функцію, процедуру чи 
продукцію, що перевіряється.  

Так як на даний час в ATO CHAS одна й та сама особа діє як 
Керівник з моніторингу відповідності та як Керівник з безпеки, то 
Відповідальний керівник, з огляду на свою пряму відповідальність за 
безпеку, гарантує розподіл достатніх ресурсів для обох функцій, враховуючи 
розмір організації, характер та складність її діяльності.  

Менеджер з контролю за дотриманням відповідності має відповідні 
знання, досвід та відповідний досвід, пов’язаний з діяльністю ATO CHAS, 
включаючи знання та досвід моніторингу відповідності, а також має доступ 
до всіх підрозділів ATO CHAS та, за необхідності, до будь-якої договірної 
організації. 
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Розділ 6  Організація та програма моніторингу  
                                 відповідності  
 

Cf. ORА.GEN.200(a)(6) and related AMCs and GM 

Впровадження та використання функції контролю відповідності 
дозволяє контролювати відповідність усім відповідним вимогам, включаючи 
вимоги SMS.  

Виконуючи такий контроль ATO CHAS, забезпечує контроль 
дотримання процедур організації, розроблених для забезпечення безпечної 
діяльності. 

 Програма моніторингу відповідності охоплює сферу затверджених 
операцій ATO CHAS: 
              (1) привілеї організації; 

(2) керівництва, журнали та записи; 
(3) стандарти навчання; 
(4) процедури системи управління та керівництва.  

Програма моніторингу відповідності ATO CHAS вміщена в CHAS ОММ – 
Керівництві з управління організацією –управління та процедури.  
 

6.1 Аудити та інспекції 
 

Менеджер з моніторингу відповідності може виконувати всі аудити 
та інспекції, що вимагаються в GM4 ORO.GEN.200 (a) (6) та в розділі з 
визначеннями цього SMM або призначити одного або декількох аудиторів, 
підбираючи персонал зсередини або зовні.  

Незалежно від обраного варіанту, ATO CHAS гарантує, що 
незалежність аудиторської функції не буде порушена, особливо в тих  
випадках, коли особи, які здійснюють аудит чи перевірку, також несуть 
відповідальність за інші функції в організації.  

Аудитори (внутрішні чи зовнішні) мають відповідні знання, 
передумови та відповідний досвід, пов'язаний з діяльністю, включаючи 
знання та досвід моніторингу відповідності.  

Аудитор при проведенні аудиту демонструє дипломатичність, 
незалежність, етичність та володіє хорошими навичками словесного та 
письмового спілкування. 

У ситуації, коли Організація використовує зовнішній персонал для 
проведення перевірок відповідності або перевірок:  

• будь-які такі аудити  чи інспекції проводяться під відповідальність 
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 керівника з моніторингу відповідності;  
• ATO CHAS несе відповідальність за те, щоб зовнішній персонал 

відповідав усім вимогам, включаючи регулювання та стандарти компанії, 
процедури та ін.  

Також ATO CHAS несе загальну відповідальність за ефективність 
функції контролю за дотриманням норм і, зокрема, за ефективне 
впровадження та подальше вжиття всіх коригуючих дій.  

 
6.2 Організація моніторингу відповіднисті 
 

Керівнику з моніторингу відповідност при проведенні аудитів та 
інспекцій можуть допомагати призначений персонал та / або зовнішня 
організація.  

На теперішній, коли посаду керівника з безпеки та керівника з 
моніторингу відповідност займає одна особа, аудити моніторингу 
відповідності SMS виконує аудитор з числа призначеного персоналу, який не 
відповідає за функціонування SMS. Таким чином забезпечується 
незалежність аудиторської функції. При цьому вимоги до аудитора повністю 
залишаються в силі та виконуються. 

Організація та планування аудитів, враховування результатів 
попереднього морниторингу виконується у відповідності до CHAS ОММ – 
Керівництва з управління організацією – управління та процедури      
(Частина 2). 
 

6.3 Документація з моніторингу відповідності  
 

ATO CHAS має відповідну документацію, яка стосується функції 
SMS як частини загальної структури управління Організацією.  

Документи з моніторингу відповідності (SMS включно) 
відображають наступне:  

• графік програми моніторингу;  
• процедури аудиту;  
• процедури звітування;  
• процедури подальших та коригувальних дій; і  
• система запису. 
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Більш точна та повна інформація щодо документації з моніторингу 

відповідності (створення, ведення, управління) та зразки форм вміщуються в 
Частині 2 CHAS ОММ – Керівництва з управління організацією – управління 
та процедури. 

 

6.4 Навчання з моніторингу відповідності  
 

ATO CHAS забезпечує, щоб весь персонал, який займається 
управлінням функцією моніторингу відповідності, розумів цілі, встановлені в 
документації щодо системи управління Організацією. 

Організація забезпечує, щоб персонал, відповідальний за функцію 
моніторингу відповідності, керівник з моніторингу відповідності та його / її 
команда мали відповідну підготовку для виконання своїх обов’язків щодо 
функціонування моніторингу відповідності.  

Інформація, щодо підготовки персоналу (аудиторів) з мониторингу 
відповідності, вміщена в Частині 2 CHAS ОММ – Керівництва з управління 
організацією – управління та процедури. 
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Розділ 7  Процедура контролю документації  
 

Cf. ORA.GEN.200(a)(5) and related AMCs and GM 

Документація щодо системи управління Організацією може бути 
включена в окремий посібник або в один із посібників (ів), як цього 
вимагають відповідні правила (правила) впровадження.  

У відповідних випадках слід включити перехресні посилання. 
 

7.1 Управління документами, редагування та конфігурація 
документів  

 

Для забезпечення відповідності та оновлень документації кожний 
документ компанії закріплюється за відповідним працівником, який 
контролює його перегляд/актуальність, відповідність оригіналу, 
відповідність нормативним вимогам. 

 Відповідальний за ведення документу забезпечує, що:  
• всі респонденти повідомляються про перегляди та визначаються 

зміни,  
• відповідні внутрішні документи та процедури відповідно 

оновлюються,   
• застарілі / недійсні версії чітко позначені відповідно,  
• модифіковані версії чітко позначені, ідентифіковані зміни та 

включений номер поточної версії,  
• зміни документа записуються та зберігаються з метою відстеження.  
 

Управління редагуванням та конфігурацією є частиною процесу 
управління змінами (див. Розділ "Управління змінами" у цьому SMM):  

• Правильні процеси перегляду та управління гарантують, що 
застарілі / недійсні версії, які могли б створити ризики для безпеки, 
перестають використовуватись,  

• Запропонованим змінам виконується оцінка ризику та 
встановлюється їх ймовірний вплив на безпеку до внесення зміни.  
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7.2 Контроль та перегляд Керівництва з управління безпекою (SMM) 

В Частині 0  цього SMM даний детальний опис яким чином 
здійснюється контроль, управління, перегляд, впровадження змін до SMM та 
їх поширення в Організації. 

Нижче наведена таблиця яка пояснює алгоритм впровадження змін до 
SMM та відповідальність персоналу в цьму процесі.  

Етапи 
впровадження 

зміни 

Необхідні дії Відповідальна 
особа 

Подання запиту 
на зміну  

- Визначте необхідність зміни 
SMM  
- Надішліть запит на зміну 
менеджеру з безпеки 

Весь персонал 

Оцінити, 
підтвердити або 
відхилити запит 
на зміну 

- Перевірте відповідність  
- Оцініть пов'язані з цим 
ризики;  
- Перевірте запитувану зміну 
щодо відповідності:  
1. Чинним правилам, 
стандартам та нормам;  
2. Іншим документам 
Організації  
- підтвердити або відхилити 
зміни  

Керівник з 
безпеки 

Впровадження 
зміни 

 - Внесіть відповідні зміни до 
SMM;  
- Простежте за модифікаціями; 
- Оновіть номер версії, дату 
випуску та перелік ефективних 
сторінок  

Керівник з  
безпеки 

Реєстрація та 
поширення версії 

- Зареєструвати / облікувати  нову 
версію SMM; 
- Розповсюдити та оприлюднення 
нову версію SMM та  
- Відізвати колишню версію 

Керівник з 
безпеки 
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7.3 Зберігання записів  
Cf. ORA.GEN.220(b) and related AMC1 and GM1 
 

Ефективна система ведення записів забезпечує доступ до всіх 
записів, коли це необхідно протягом розумного часу. 

Записи повинні бути організовані таким чином, щоб забезпечити 
відстеження та доступність протягом усього необхідного періоду зберігання.  

Для забезпечення легкого та швидкого доступу до інформації, 
включаючи доступ компетентного оргпну, записи ATO CHAS повинні  

• мати відповідне посилання (підрозділ, назва, дата випуску, номер 
ревізії та дата, список ефективних сторінок),  

• архівуватися / зберігаються як записи протягом мінімум 5 років 
(якщовідповідними нормативними документами не вимагається інше)(див. 
Таблицю нижче),  

• та утилізуватися контрольовано після цього визначеного періоду 
утримання. 

 

Нижче наведена таблиця яка визначає періоди та відповідальних осіб за 
зберігання записів SMS: 

 

Записи Відповідальна особа 
Вид носія 

інформації 
Період 

зберігання  

Цілі та показники 
безпеки Керівник з безпеки Паперовий 5 років 

Звіти Ради з безпеки Відповідальний 
керівник Паперовий 5 років 

Звіти про події Керівник з безпеки Паперовий Постійно 

Звіти з аудитів 
включаючи виконання  
коригувальних дій 

Керівник з безпеки 
Паперовий 5 років 

Реєстр небезпек та 
ризиків  

Керівник з безпеки Паперовий Постійно 

Пом’якшення ризиків Керівник з безпеки Паперовий Постійно 

Реєстр підготовки з 
безпеки 

Керівник з безпеки 
або  Керівник 
підготовки 

Паперовий 
Постійно 

Інше Буде вказано Буде вказано Буде вказано 
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Записи ATO CHAS можуть зберігатися у паперовому форматі, в 

електронному форматі або у поєднанні обох.  
При зберіганні в електронному форматі записи повинні бути 

настільки розбірливими, як оригінальний запис, і залишатись такими 
протягом необхідного періоду зберігання.  

Період збереження починається, коли запис створений або з дати 
останньої внесеної зміни.  

Для паперових системи використовується міцний матеріал, який 
витримує нормальну обробку та подачу.  

Комп'ютерні системи повинні мати принаймні одну систему 
резервного копіювання, яку слід оновлювати протягом 24 годин після будь-
якого нового запису. Комп'ютерні системи повинні включати відповідні 
гарантії проти можливості доступу сторонніх осіб для запобігання 
фальсифікації даних.  

Все комп'ютерне обладнання, яке використовується для резервного 
копіювання даних, повинно бути розташоване в іншому місці, яке містить 
оригінальні робочі дані, та в середовищі, що забезпечує їх збереження у 
справному стані. Коли відбуваються зміни апаратних чи програмних засобів, 
слід особливо обережно забезпечити доступність усіх необхідних даних 
протягом принаймні повного періоду, визначеного у відповідних 
нормативних правилах.  

За відсутності такої вказівки про інший час зберігання, всі записи 
повинні зберігатися мінімум 5 років. 
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Розділ 8 - Управління ризиками  
 
Cf. ORА.GEN.200(a)(3)  

 
Управління ризиками безпеки поєднує в собі такі процеси та 

компоненти:  
• Процеси Ідентифікації небезпеки, Оцінки ризиків та Пом'якшення  
• Внутрішнє розслідування з безпеки  
• Моніторинг та вимірювання безпеки  
• Управління змінами   
 Постійне покращення  
• План реагування на надзвичайні ситуації (ERP)  
 
Формальний процес управління ризиками повинен бути розроблений та 

підтримуватися для забезпечення проведення аналізу з точки зору 
ймовірності виникнення та тяжкості; оцінка з точки зору переносимості; та 
контроль, щодо зменшення ризиків до прийнятного рівня.  

Крім того, повинні бути визначені рівні управління, які мають 
повноваження приймати рішення щодо переносимості ризиків для безпеки.  

 

8.1 Оцінка ризиків безпеки  
 

8.1.1 Сфера оцінки ризиків для безпеки  
 

SMS стосується лише оцінки ризиків безпеки в сфері авіаційної 
діяльності. Це не означає, що в процесі оцінки ризиків не потрібно 
враховувати фінансові, юридичні чи економічні аспекти. Організація 
повинна бути в змозі визначити всі значні впливи, які можуть вплинути на 
безпеку авіації та / або безпеку та здоров'я, зокрема при визначенні факторів, 
що сприяють аналізу наслідків небезпеки, та прийняття рішень щодо заходів 
щодо зменшення ризику. 

 
8.1.2 Елементи, що впливають на оцінку ризику 
 
КОМУНІКАЦІЯ І КОНСУЛЬТАЦІЇ  
 
Гарна комунікація в організації та, де це доречно, із зовнішніми 

сторонами  (такими як клієнти, партнери чи підрядники)  повинна  сприяти   
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 забезпеченню доступу до всієї відповідної інформації та сприяти 
забезпеченню участі усіх тих, на кого може вплинути оцінка ризику. 
висновки та рекомендації.  

Комунікація та консультації мають відбуватися на всіх відповідних 
етапах процесу. 

 
РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ – РИЗИКИ ЗУМОВЛЕНІ  ПРАВИЛАМИ 
  

Правила, як правило, розроблені для контролю загальних ризиків для 
безпеки, які випливають із конкретних або загальних небезпек через 
приписи, технічні стандарти в галузях технології, навчання чи виконання 
завдань. Такі небезпеки, контрольовані правилами, не потребують 
подальшого розгляду в оцінці ризику організації, якщо не існує доказів того, 
що нормативне положення недостатнє. Якщо вимога не є конкретною, має 
декілька варіантів або безпосередньо вимагає оцінки ризику, небезпеку, 
очевидно, слід оцінити та застосувати відповідний запобіжний захід.  

 

Примітка щодо галузевих стандартів та найкращих практик  
Коли Організація розробляє стандартні експлуатаційні процедури, 

засновані на галузевих стандартах / найкращій практиці, вона все одно 
проводить власну оцінку ризику, щоб гарантувати, що ці процедури є 
відповідними та адаптовані до її власної діяльності. 

 
РЕСУРСИ ОРГАНІЗАЦІЇ  
Наявні ресурси є актуальними як щодо потенціалу, так і компетенції:  
(і )самого процесу оцінки ризику (див. наступну сторінку); і  
(ii) для діяльності, що оцінюється, (літаки, обладнання, персонал, 

фінанси тощо).  
Поточні ресурси організації щодо обладнання та персоналу зазвичай 

враховуються в оцінці ризику. Одним з результатів оцінки ризику може бути 
те, що оператор не має належного обладнання або персоналу для здійснення 
діяльності.  

 

8.1.3 Критерії прийняття ризику та концепція ALARP  
 

Критерії прийняття ризику встановлюються на основі Політики 
безпеки та цілей безпеки. Крім того, відповідальність керівництва за 
прийнятність ризиків для безпеки визначається як частина SMS.  
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Критерії прийняття ризику стосуються таких дій: 
• треті сторони;  
• курсанти та оперативний персонал;  
• члени екіпажу;  
• природне середовище; і  
• корпоративне благополуччя.  
 
Організація використовує критерій прийняття ризику "такий низький, 

як прийнятно практичний" (ALARP). Цей критерій ALARP не ґрунтується 
виключно на фіксованих цілях рівня ризику, але є систематизованим та 
документально підтвердженим процесом зниження ризиків для безпеки 
нижче максимального, дозволеного нормами чи стандартами, або коли ризик 
інакше вважається неприйнятним.  

ALARP означає, що ризик управляється на найнижчому рівні, 
наскільки це прийнятно можливо, в той час, коли весь час залишається нижче 
максимально допустимого ризику. 
 

8.2 Етапи оцінювання ризику  
 

8.2.1 Підготовка  
 

ПЛАНУВАННЯ  
Оцінювання ризику для безпеки повинно бути розпочато вчасно, 

щоб результати були доступні до прийняття будь-яких рішень щодо 
відповідної діяльності.  

 

ОПИС СИСТЕМИ  
Діяльність, що підлягає аналізу, повинна описуватися з точки зору 

систем та процесів.  
 

РОБОЧА ГРУПА  
Особа, відповідальна за проведення оцінки ризику, визначає потребу 

в спеціальній робочій групі, що складається з відповідних спеціалістів з  
питань тематики та персоналу, залучених до діяльності ATO CHAS. 
 

ВИБІР МЕТОДУ ТА БАЗИ ДАНИХ -  
• ATO CHAS використовує методологію та базу даних EHEST, 

надану в Інструментарії EHEST.  
• Менеджер з безпеки вирішує, чи використовуються інші методи та 

джерела для визначення причин небезпеки, ймовірності та наслідків.  
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• Поступово розширювати та персоналізувати базу даних.  
• Менеджер з безпеки вирішує, чи використовувати додаткові 

джерела даних.  
• База даних компанії повинна містити:  
o інформацію, яка є результатом розслідування внутрішніх подій та 

аварій,  
o повідомлення про відхилення та пропозиції щодо вдосконалення,  
o досвід, зібраний з моніторингу нормальних операцій.  
• База даних компанії може бути доповнена аналогічними даними, 

якими обмінюються з іншими експлуатантами. 
 • Коли це можливо, процес оцінки ризику повинен ґрунтуватися на 

досвіді, отриманому з попередніх оцінок ризику  
 
8.2.2 Ідентифікація небезпеки  
 
8.2.2.1 Класифікація небезпеки  
 

Небезпеки можуть надходити з різних джерел, зокрема:  
• природні та екологічні: погода, землетрус, вітер та пісок, морська 

вода, скелі, скелі, крижані споруди, бурхливі води, вулканові лави та пил 
тощо.  

• економічні: конкуренція, виробничий тиск, тиск витрат тощо.  
• Небезпечні умови: використання неофіційної документації чи не 

актуальних документів, погані ресурси. 
• Небезпечні дії: помилки, порушення, недбалість, саботаж, надмірні 

/ неконтрольовані зміни продуктивності.  
• Фізіологічні: захворювання, гіпоксія, сприйняття ілюзій, втома, 

недосипання, затримка струму, ліки, алкоголь, інтоксикації, проблеми з 
травленням тощо.  

• Технологічні: пов'язані з проектуванням або технічним 
обслуговуванням, небезпечними матеріалами, забрудненням, вибухами тощо.  

• Специфічні для операції або місії: перешкоди, кабелі, вимогливі 
майданчики для посадки (платформи, що рухаються / виїжджають з 
аеродромів), деградована зорова підказка (без коричневого та без білого), 
вимогливі / заразумілі клієнти (VIP) тощо.  

 
8.2.2.2 Джерела ідентифікації небезпеки 
Небезпеки можна виявити з різних внутрішніх та зовнішніх джерел, 

поставивши наступне запитання: Які елементи, ізольовано чи в поєднанні, 
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 могли сприяти інциденту чи аварії?  
Внутрішні джерела для ідентифікації небезпеки:  
 

• Оцінка безпеки систем та аексплутації  
• Звіти з безпеки  
• Добровільні звіти,  
• Спонтанна ідентифікація  
• FDM (при наявності FDR) 
• Тенденції до показників безпеки  
• Аулити та інспекції  
• і т.д.  
Зовнішні джерела для ідентифікації небезпеки, такі як:  
• повідомлення про нещасні випадки та інциденти;  
• Технічні публікації від виробників (наприклад, Бюлетені з безпеки);   
• Інформаційні бюлетені з безпеки, попередження про безпеку та інші 
публікації присвячені безпекі EASA, Європейської Комісії, Національного 
авіаційного органу, ICAO, Євроконтролю, FAA та інших органів у всьому 
світі;  
• веб-сайти, такі як SKYbrary та Wikipedia;  
• Публікації з безпеки національних або міжнародних асоціацій та ініціативи 
з безпеки, такі як EHEST та IHST, Королівське аеронавігаційне товариство 
(RAeS), Фонд безпеки польотів (FSF) тощо;  

• Публікації з безпеки в галузі, науково-дослідних організаціях та 
наукових колах  

• Професійні журнали, матеріали конференцій, кампанії з безпеки, 
дні безпеки вертольотів;  

• Орієнтовні показники між експлуатантами, дані, що агрегуються на 
рівні сектору або виробниками тощо; 

• і т.д. 
 

8.2.2.3 Ідентифікація джерел небезпеки  
 
Небезпеки відрізняються від небезпечних наслідків. Наприклад, 

купчасто-дощові хмари становить небезпеку для ПС, яке летить поблизу них.  
Наслідками цієї небезпеки можуть бути: великі турбулентності, які 

можуть спричинити повну втрату літака; блискавки, які можуть призвести до 
технічних пошкоджень та / або травм; град, який може пошкодити   
конструкцію ПС та гвинти, обмерзання, що впливає на аеродинамічний 
профіль, змінює профіль крила тощо.  

Наслідки можуть бути описані на основі інформації про небезпеку із 
зазначенням місця, часу, масштабу, характеру тощо, якщо потрібно.  
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Ідентифікація небезпеки також забезпечує систематичний огляд усіх 

можливих наслідків.  
Для кожної небезпеки слід задати таке питання:  
Які були чи могли бути наслідки небезпеки?  
Якщо інформація про наслідки небезпеки була визначена для 

конкретного виду діяльності, вона повинна бути доступною безпосередньо з 
джерел даних (наприклад, про зареєстровані аварії та події, або за 
результатами аналізу, вже задокументованими) таку наявну інформацію слід 
враховувати.  

Варто також зазначити, що відсутність минулих інцидентів / 
аварій не означає відсутність ризику. Тому важливо визначити основні 
небезпеки та оцінити ризики. Один ефективний спосіб зробити це - 
згрупувати подібні події, щоб спробувати визначити основні небезпеки.  

Допоміжні засоби для виявлення можливих наслідків включають:  
• Інші оцінки ризику  
• Звіти про випадки та аварії  
• Звіти про аудит / недотримання  
• Внутрішні огляди  
• результати моніторингу, включаючи інформацію про моніторинг 

польотів;  
• Мозковий штурм  
• Оцінки загрози 
• Стандартні переліки контрольних питань (Check lists) походження 

має бути визначено, якщо вони використовуються, а списки оцінюються та 
переглядаються відповідно до мети).  

 
8.2.2.4 Процес ідентифікації небезпеки  
  

Небезпеки виявляються шляхом застосування процесів ідентифікації 
небезпеки.  

Процес ідентифікації небезпеки - це формальний засіб збору, запису, 
аналізу, дії та генерування зворотного зв'язку про небезпеки та пов'язані з 
цим ризики, які впливають на безпеку діяльності Організаці.  

Процес виявлення небезпек містить декілька компонентів:  
Реактивний підхід складається з аналізу аварій та інцидентів, що 

сталися, та намагання зрозуміти, чому. На основі аналізу повідомлених 
аварій та інцидентів слід задати наступні питання:  
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• Які аварії чи інциденти сталися і чому?  
• З яких причин чи вони трапилися?  Через які причинні фактори? 
•Які бар'єри чи контроль ризику не спрацювали  
та які бар'єри спрацювали? 
 
 
Проактивний підхід складається з аналізу проведення операцій з 

виявлення потенційних небезпек та оцінки пов'язаних з цим ризиків, а потім з 
метою пом'якшення факторів ризику до того, як вони спричинить аварію чи 
інцидент.  

Цей підхід повинен викликати такі питання:  
 
•Які аварії чи інциденти можуть статися і чому?  
•З яких причин це може статися?  
•Ми відчуваємо себе достатньо захищеними? Будь-які дії, які ми 

повинні вжити зараз, щоб запобігти їх виникненню?  
 
 
Ідентифікація небезпеки також передбачає прогнозний підхід. Він 

полягає у проведенні прогнозного аналізу з використанням, наприклад, 
екстраполяції даних (оцінка, наприклад, майбутнього рівня ризику на основі 
даних, зібраних за останні 3 або 5 років) або статистичного моделювання 
(більш складний спосіб). Прогнозний підхід має на меті виявити та 
пом’якшити ризики до того, як вони стануть очевидними (вирішення 
сьогодні завтрашніх ризиків). Такий підхід ставить наступні питання: 

 
• Які аварії чи інциденти можуть статися в майбутньому і чому? " 
• Ми відчуваємо себе достатньо захищеними? Будь-які дії, які ми 

повинні вжити зараз, щоб уникнути таких майбутніх ризиків та подій 
(вирішення сьогоднішніх ризиків завтра)? 

 
 
Прогнозний та ініціативний підходи є дуже ефективним 

інструментом управління безпекою, їх слід будувати на основі міцних 
реактивних процесів.  
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8.2.2.5 Небезпеки, ризики та управління ризиками.  
 

ATO CHAS використовує підхід моделювання ризиків безпеки, 
рекомендований EHEST.  

Метою цього підходу є розгляд „небажаних подій” (UE) як 
проміжного кроку між небезпеками та ризиками та інцидентами та аваріями.   

Небезпеки можуть поодиноко або в поєднанні призводити до UE.  
UE викликають стадію ескалації аварійного сценарію, який 

називається Небажаним оперативним станом (UOS),  - це, коли сценарій 
розвинувся до того, що аварії можна уникнути лише завдяки успішним 
заходам відновлення або випадково.  

Контроль ризиків, спрямований на запобігання UE та UOS, є 
бар'єрами запобігання. Контрольні засоби, що запобігають UOS, що 
призводить до аварії, ідентифікуються як бар'єри відновлення, тоді як органи 
управління, що пом'якшують дію інциденту чи аварії, називаються 
помякшуваними бар'єрами.  

Цей підхід може бути проілюстрований як «Чаша безпеки» (Safety 
Bowl) (рисунок 3) або «Краватка «Метелик» (рисунок 4).  

 

 
 
Малюнок 1 - Модель контролю ризиків безпеки «Чаша безпеки»  
                                    (Джерело Dédale та Air France)  
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Модель Safety Bowl - це інтуїтивна ілюстрація аварій, що 

розглядаються як «втрата контролю над ситуацією». Миска являє собою 
безпечну оболонку, в межах якої слід виконувати операції, тоді як положення 
UE являють собою відхід у сценарії аварій або інцидентів. Модель також 
ілюструє важливість моніторингу та управління наявними контролями 
ризику та необхідністю запровадити або адаптувати контроль за ризиками, 
коли це необхідно. 

 
Цей підхід до контролю за ризиком може бути також представлений у вигляді діаграми  "Краватка 
«Метелик» (‘Bow-Tie’ ) 
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Малюнок 2 – Модель контролю ризиків безпеки «Метелик» 

 
8.2.2.6 Запис про небезпеку  
 
Менеджер з безпеки повинен вести реєстр (або журнал) небезпек.  
Шаблон регламенту небезпеки міститься в Реєстрі небезпек, що постачається 
за допомогою цього інструментарію EHEST SMS.  
Дивіться також розділи Висновки та документація, підрозділ «Реєстр 
небезпек», «Оцінки ризиків» та «Управління ризиками». 
 
8.2.2.7 Визначення небажаних подій та їх наслідків  
 
Зразок списку подається в Реєстрі небажаних подій, що постачається разом із 
цим інструментарієм EHEST SMS. Він може використовуватися для запуску 
SMS, а потім адаптується та оновлюється через роботу SMS.  
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8.2.2.8 Подання небезпеки на небажані події  

 
Зразок списку подається в Реєстрі небезпек та небажаних подій, що 

постачаються разом із цим інструментарієм SMS EHEST. Він може 
використовуватися для запуску SMS, а потім адаптується та оновлюється 
через роботу SMS. 

 
8.2.3 Оцінка, опис та оцінка ризиків  
 
Ризик поєднує два виміри: ймовірність виникнення небезпечних 

наслідків та їх серйозність. Обидва виміри повинні бути оцінені.  
 
8.2.3.1 Аналіз ймовірності  
 
Оцінка ймовірності базується на наступних двосторонніх процесах:  
• наслідки небезпеки аналізуються для встановлення можливих 

причин, сприяючих факторів та існуючих бар'єрів  
• причини, сприяючі фактори і бар'єри, потім аналізуються для 

визначення ймовірності виникнення події.  
У причинно-наслідковому аналізі наслідків враховуються людські та 

організаційні фактори для їх можливого сприяючого впливу. Зазвичай ми 
розглядаємо прямі причини ("небезпечні дії"), фактори на робочому місці та 
організаційні фактори ("умови, що провокують помилки або приховані 
умови").  

Вплив існуючих факторів та бар'єрів, що знижують вірогідність 
(Див. Розділ Модель безпеки), що впливають на ланцюжок подій, 
розглядаються та задокументовуються з урахуванням наступного:  

• сертифікаційні вимоги; 
• процедури технічного обслуговування;  
• існуючі нормальні та ненормальні процедури;  
• технічні заходи / обладнання;  
• навчання;  
• інші людські та організаційні фактори.  
Аналіз причинно-наслідкових зв’язків підтримуються, наприклад, 

діаграмами типу «Метелик», виконується до рівня деталізації, необхідного 
для встановлення відповідних значень ймовірності.  

Альтернативно значення можуть бути оцінені на основі експертного 
судження або на основі спостереження або частоти повторювання, 
передбачених для сектора, типу операцій, типу машин  тощо.  

 

Видання 
2 

Ревізія 
0 

Дата ревізії 
01.08.2019 CHAS-SMM Сторінка 44 

 



SAFETY MANAGEMENT MANUAL 

 
 
 
  

 
Ймовірність може бути виражена за допомогою термінології типу 

"дуже низька, низька, середня, висока і дуже висока". 
 
ЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ РИЗИКУ  
 

ЧАСТО (FREQUENT)   Імовірно, трапляється багато разів. У 
організації вже трапляється (частота> 3 рази на рік 
- орієнтовно *). Часто траплявся в історії авіаційної 
галузі.  

ІНОДІ(OCCASIONAL) Імовірно, буває іноді. У організації вже 
трапляється (частота <3 рази на рік - орієнтовно *). 
В історії авіаційної галузі траплявся нечасто. 

ВЕЛЬМИ РІДКО (REMOTE) Навряд чи відбудеться, але можливо. У 
організації  вже відбувся принаймні один раз або. 
Рідко траплялося в історії авіаційної галузі. 

НЕЙМОВІРНО 
(IMPROBABLE) 

Дуже малоймовірно. Невідомо, що траплялося в 
організації, але вже відбулося принаймні один раз 
в історії авіаційної галузі 

НАДЗВИЧАЙНО 
НЕЙМОВІРНО 
(EXTREMELY 
IMPROBABLE) 

Майже немислимо, що подія відбудеться. Ніколи 
в історії авіаційної галузі не траплялося 

 
Нижче наведено приклади методів, які ATO CHAS може 

використовувати для аналізу причинно-наслідкових ситуацій та 
ймовірностей:  

• аналіз “дерев” відмов;  
• FMECA (режим відмов, ефекти та критичний аналіз (Failure Mode, 

Effects and Critical Analysis));  
• діаграми впливу;  
• діаграми-метелики;  
• мозковий штурм.  
  У міру прогресування оцінки ризиків ітераційний процес може 

допомогти виявити нові фактори та бар'єри. Потім вони можуть бути 
включені в аналіз 
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8.2.3.2 Аналіз тяжкості  
 

Тяжкість усіх небезпечних наслідків аналізується Організацією. 
Аналіз враховує як короткотермінові, так і довгострокові наслідки, такі як 
вплив на природне та робоче середовище.  

Наслідки згруповані, на такі як втрата чи пошкодження життя / 
здоров'я, навколишнього середовища, матеріальних цінностей / активів, 
функцій та репутації.  

Визначення ступеня тяжкості, як правило, має описовий (якісний / 
порядковий термін) характер, за винятком випадків, коли можна чи потрібно 
застосовувати відповідні розрахунки (кількісні).   

Якісний аналіз описує ланцюги подій, які можуть випливати з 
небезпеки та можливих наслідків. Кількісний аналіз використовується для 
розрахунку ступеня шкоди, яка могла бути заподіяна. 
Серйозність можна виразити за допомогою термінології типу "дуже 
маленький, маленький, середній, великий і дуже великий". Значення кожного 
терміна потім виражається словами та / або цифрами / діапазонами. 

 

Нижче наведена таблиця, яку Організація використовує для 
визначення ступеня серйозності (тяжкості): 

 
 

 ПЕРСОНАЛ ЕКОЛОГІЯ МАТЕРІАЛЬНІ 
ЦІННОСТІ ТА АКТИВИ 

РЕПУТАЦІЯ  

КАТАСТРОФІЧНИЙ Множинні 
загибелі 

Масивні 
наслідки 

(забруднення, 
руйнування 

тощо) 

Катастрофічні 
фінансові втрати 

Шкода > 1 млн. USD 

Міжнародний 
вплив 

E 

НЕБЕЗПЕЧНИЙ 

 

Фатаальні 
наслідки 

Ефекти, які 
важко 

відшкодувати 

Важкі фінансові 
втрати з 

довгостроковими 
наслідками Шкода 

<1 млн. USD 

Національний 
вплив 

D 

ЗНАЧНИЙ 
Серйозні 
травми  

Вплив 
Місцевих 
наслідків  

Значні фінансові 
втрати                   

Шкода <250K USD  

Значний 
вплив 

Considerable impact 
С 

НЕ ЗНАЧНИЙ Легкі травми Малий вплив Фінансові втрати з 
невеликим впливом 
Шкода <50K USD 

Обмежений 
вплив 

B 

НІКЧЕМНИЙ Поверхневі 
або відсутні 

травми 

Незначні або 
без наслідків 

Фінансові втрати з 
незначним впливом 
Шкода <10K USD 

Легкий або 
відсутність 

впливу 

A 

 

Видання 
2 

Ревізія 
0 

Дата ревізії 
01.08.2019 CHAS-SMM Сторінка 46 

 



SAFETY MANAGEMENT MANUAL 

 
 
 
  

 
При аналізі ступеня тяжкості кожного наслідку в першу чергу 

враховуються людські та організаційні чинники з точки зору їх можливих 
впливів. 

Вплив існуючих засобів контролю та відновлення бар'єрів, що 
впливають на самий наслідок, або ланцюжок наслідків слід розглядати, якщо 
це застосовується:  

• сертифікаційні вимоги (наприклад, протипожежний захист);  
• існуючі ненормальні та надзвичайні процедури;  
• вторинні заходи безпеки (наприклад, безвідмовна робота, засоби 

індивідуального захисту);   
• технічні заходи / обладнання;  
• навчання (підготовка);  
• людські та організаційні фактори;  
• готовність до надзвичайних ситуацій.  
 

У міру прогресування оцінки ризику можливо, що ітераційний 
(повторювальний) процес може допомогти виявити нові фактори та бар'єри. 
Потім вони додаються до процедури та включаються в аналіз. Рівень ризику 
може змінюватись в залежності від характеру операцій (машин та 
обладнання, процедур та документації, польотного середовища, кваліфікації 
персоналу, тривалості виконання завдань тощо). Комплексні та актуальні 
дані, такі як оцінки ризиків та описи ризиків, допомагають вирішити якісні та 
ефективні оцінки ризиків.  

Ризик повинен бути переоцінений, зокрема при внесенні змін. 
Дивіться розділ "Управління змінами" у Розділі 8.9 цієї SMM. 

 
8.2.3.3 Опис ризику  
 
Опис ризику є основою для оцінки та зменшення ризику. На основі 

результатів аналізу ймовірності та ступеня тяжкості ризик описується як 
поєднання ймовірності виникнення та пов’язаної з цим тяжкості.  

Залежно від методу аналізу та критеріїв прийняття ризику, опис є 
якісним та / або кількісним. Рівень деталізації залежить від рівня деталізації в 
аналізі ймовірності та тяжкості.  

Одним із методів, який може бути використаний для опису ризику, є 
матриця ризику, що поєднує ймовірність ризику та ступінь ризику. Дивіться 
наступний розділ. Якщо небезпека має більше ніж один наслідок, ризик може 
бути виражений як поєднання ймовірності та тяжкості для кожного із 
наслідків.  

 
 

Видання 
2 

Ревізія 
0 

Дата ревізії 
01.08.2019 CHAS-SMM Сторінка 47 

 



SAFETY MANAGEMENT MANUAL 

 
 
 
  

 
Невизначеності в описі ризику мають бути визначені та 

задокументовані. Якщо аналіз ґрунтується на критичних припущеннях або 
інших умовах, які можуть вплинути на оцінку, вони повинні бути визначені 
та задокументовані (за необхідності у формі аналізу чутливості).  

 
ОПИС РИЗИКУ ТА АНАЛІЗ НА РІВНІ НЕБАЖАНИХ ПОДІЙ  
 
Організація переважно використовує такий підхід (на підставі 

рекомендацій EHEST): 
 небезпеки можуть призвести до небажаних подій (UE), які можуть 

перерости в інциденти та аварії. 
 Небезпеки можуть спричинити декілька небажаних подій і, як 

правило, відносяться до декількох небезпек, кожна з яких має відповідний  
рівень ризику. Однак рівень ризику, пов'язаний з небажаню подією, не є 
середнім рівнем ризику, пов'язаним із небезпеками, що сприяють ризику.  

Ось чому небажані події також підпадають під окрему оцінку ризику. 
(Див Додаток 9). 

Рейтинги ризиків використовуються як складова частина випадків в 
сфері безпеки (Див Додаток 9). 
 

 
8.2.3.4 Оцінка ризику  
 
Результати аналізу ризиків порівнюються з критеріями прийнятного 

ризику.  
Це порівняння задокументоване у форматі, який можуть 

використовуватись керівники, які приймають рішення.  
Одним із методів, який можна застосувати, є матриця переносимості 

ризиків, що поєднує результати аналізу та критерії прийняття ризику.  
Приклад матриці переносимості ризиків надано далі:  
 

РИЗИК РОЗВИТКУ СЕРЙОЗНОСТІ  
Заповнення матриці "механічно", тобто без справжніх міркувань 

щодо безпеки, заснованих на фактах та взаємозв'язку між фактами, мало 
обмежується. Командний аналіз серед спеціалістів різних областей (робочих 
груп), що стосуються операцій, що перевіряються, допомагає в оцінці ризику 
реалістичним чином. Оцінка ризику повинна базуватися на систематичному 
аналізі відповідної операції.  
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Значення червоного кольору вказують на неприйнятні рівні ризику, 

жовті значення є допустимими рівнями ризику, а зелені значення 
встановлюють прийнятний рівень ризику.  

Кожен рівень ризику вимагає певної дії, а рівні управління, які 
мають повноваження приймати рішення щодо переносимості ризиків для 
безпеки, повинні бути визначені. 

 
Нижче наводиться матриця для оцінки ризику 
(у відповідності до ICAO Doc. 9859 (вид. 4)) 

 

РИЗИК СРЙОЗНІСТЬ РИЗИКУ 

ЙМОВІРНІСТЬ 

КАТАСТРОФІЧНИЙ 
 

A 

НЕБЕЗПЕЧНИЙ 
 

B  
 

ЗНАЧНИЙ 
 

C  
 

НЕ ЗНАЧНИЙ 
 

D 

НІКЧЕМНИЙ 
 

E 

ЧАСТО 

 (FREQUENT)         5 
A 5 B 5 C 5 D 5 E 5 

ІНОДІ 

(OCCASIONAL)       4 
A 4 B4 C 4 D 4 E 4 

ВЕЛЬМИ РІДКО 

(REMOTE)               3 
A 3 B 3 C 3 D 3 E3 

НЕЙМОВІРНО 

(IMPROBABLE)       2  
A 2 B 2 C 2 D 2 E 2 

НАДЗВИЧАЙНО 
НЕЙМОВІРНО 
(EXTREMELY 

IMPROBABLE)      1 
A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 

 
 
Заповнення матриці "механічно", тобто без справжніх міркувань 

щодо безпеки, заснованих на фактах та взаємозв'язку між фактами, не 
підлягає застосуванню.  Командний аналіз серед спеціалістів різних областей 
(робочих груп), що стосуються операцій, що перевіряються, реально 
допомагає в оцінці ризик.  

Оцінка ризику повинна базуватися на систематичному аналізі 
відповідної операції.  
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Значення червоного кольору вказують на неприйнятні рівні ризику, 

позначені жовтим значення є допустимими рівнями ризику, а значення 
позначені зеленим кольором встановлюють прийнятний рівень ризику.  

 
Кожен рівень ризику вимагає певної дії, а рівні управління, які 

мають повноваження приймати рішення щодо переносимості ризиків для 
безпеки, повинні бути визначені. 

 
Неприйнятний рівень ризику: червона зона в матриці: ризик 

занадто високий, щоб продовжувати працювати. 
  

Необхідні дії: заборонити / призупинити операцію. Операція може 
бути відновлена лише тоді, коли рівень ризику повернеться до допустимого 
або прийнятного.  

Рівні управління, які мають повноваження приймати рішення щодо 
переносимості ризиків: 

• Для перевірки оцінки ризику: Припущення, зроблені для 
визначення рівня ризику та його переносимості, повинні бути затверджені 
менеджером з безпеки.  

• Для авторизації операцій: Рівень управління, який має 
повноваження дозволяти здійснювати операції з таким рівнем ризику: не 
застосовується: операції не можуть бути дозволені. 

 
Допустимий рівень ризику: жовта зона в матриці: рівень ризику 

може бути допустимий для операції, за умови вжиття відповідних заходів 
щодо пом'якшення.  

 

Необхідні дії: Ввести відповідні заходи пом'якшення наслідків.  
Рівні управління, які мають повноваження приймати рішення щодо 

переносимості ризиків:  
• Для перевірки оцінки ризику: Припущення, зроблені для 

визначення рівня ризику та його переносимості, повинні бути дозволені 
менеджером з безпеки.  

• Для авторизації операцій: Керівництво, яке має повноваження 
авторизувати операції з таким рівнем ризику: відповідальний керівник.  

 
Прийнятний рівень ризику: зелена зона у наведеній матриці: ризик 

є допустимим та може бути прийнятний для операції.  
Необхідні дії: монітор. Ризик вважається достатньо контрольованим, 

і ніяких додаткових заходів щодо зменшення ризику не потрібно. Однак,  
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відповідно до концепції ALARP, все ж можна вжити заходів для 

подальшого зниження рівня ризику, якщо це можливо та обгрунтовано. Крім 
того, будь-які припущення, які використовуються для оцінки, повинні 
контролюватися, щоб гарантувати їх збереження.  

Рівні управління, які мають повноваження приймати рішення щодо 
переносимості ризиків:  

• Для перевірки оцінки ризику: Припущення, зроблені для 
визначення рівня ризику та його переносимості, повинні бути затверджені 
менеджером з безпеки.  

• Для авторизації операцій: рівні управління, які мають 
повноваження на дозвіл на здійснення операцій з таким рівнем ризику: не 
застосовується: спеціального дозволу не потрібно: дозвіл на діяльність, що 
містить "прийнятні ризики", підпадає під регулярний оперативний контроль 
за операціями.  

 
Примітка: Можливе в подальшому використовувати більше рівнів ризиків та 
більше рівнів управління, які мають повноваження приймати рішення щодо 
переносимості ризиків для безпеки. 

 

8.2.4 Управління ризиками 
 
8.2.4.1 Визначення заходів щодо управління ризиками (пом’якшення)  

 

Оцінка ризику є основою для прийняття рішень щодо заходів з 
контролю (пом'якшення) та оцінки ефективності цих заходів.  

Заходи боротьби з ризиком визначають наслідки, пов’язані як з 
неприйнятним ризиком, так і з допустимим ризиком, і там, де подальші 
заходи щодо зниження ризику є можливими та розумними.  

Визначення можливого пом'якшення ґрунтується на описі та оцінці 
ризику, зокрема, враховуючи виявлені невизначеності та зроблені критичні 
припущення.  

Визначаються засоби контролю, які можуть усунути наслідки 
небезпеки, заходи, що знижують вірогідність, та заходи, що зменшують 
ступінь тяжкості. Заходи повинні враховувати людські фактори (наприклад, 
навчання та компетентність), обладнання або організаційні фактори 
(наприклад, процедури).  

Персонал ATO CHAS сприяє визначенню заходів щодо контролю 
ризику, зокрема, коли вони стосуються особистого обладнання (окулярів, 
шоломів та іншого льотного обладнання, обладнання для ТО) шляхом їх 
прийняття та використання.  
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8.2.4.2 Пріоритети управління ризиками  
 

Заходи щодо контролю за ризиками здійснюються на основі таких 
пріоритетів:  

1. усунути наслідки небезпеки;  
2. зменшити ймовірність виникнення;  
3. зменшити серйозність.  
 
8.2.4.3 Типи контролю ризиків   
 
Приклади контролю ризиків включають:  
• пасивні технічні засоби контролю (наприклад, надмірність системи, 

брандмауер);  
• активний технічний контроль (наприклад, система автоматичного 

пожежогасіння).  
 
8.2.4.4 Оцінка впливу ризику на контроль  
 

Ефект контролю, що зменшує ризик, оцінюється стосовно:  
• функціональність: чи впливає міра на здатність виконувати 

діяльність?  
• надійність: чи буде міра ефективна за різних умов та часу?  
• можливі інші наслідки, такі як впровадження нових ризиків.  
 

При визначенні заходів щодо управління ризиками слід визначити 
будь-які нові ризики, які можуть виникнути внаслідок здійснення таких 
заходів ("ризики заміщення "). 

 
Ризик переоцінюється з урахуванням ефектів запропонованих ефектів 

контролю ризику, як показано в таблиці нижче: 
 

Оцінені ризики Початковий рівень 
ризику,  

 Управління 
ризиками  

Рівень ризику  отриманий в 
результаті управлінн 

Risk 1    

Risk 2    

Risk 3    
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Заходи не обов'язково є достатніми для повернення рівня ризику до 
прийнятного або допустимого рівня в першому раунді: якщо критерії 
прийняття ризику вимагають подальшого зниження ризику, порівняння 
(ітераційний процес) описує процес оптимізації.  

Таким чином, додаються нові контролі ризику або змінюються 
існуючі контролі ризику, поки ризик не стане настільки низьким, наскільки 
це розумно можливо (ALARP). 

 
 
 
    Оцінений ризик 
 
 
 
 
 
  Чи ризик є ALARP?                     Додати або  
                                                          модифікувати  
                                                          управління  ризиком  
 
 
 
 

            КІНЕЦЬ 
 
Малюнок 3 – Інтерактивний процес зниження ризику 
 

Концепція ALARP поєднує технічну можливість подальшого 
зниження ризику безпеки та витрат; демонструючи, що ризик для безпеки є 
ALARP, означає, що будь-яке подальше зниження ризику або неможливо або 
значно перевищує витрати. 

 
8.2.4.5 Аналіз вигідних витрат  
 
Передбачувані заходи щодо пом'якшення наслідків повинні бути 

піддані аналізу вигідних витрат, який допомагає визначити найбільш 
відповідні заходи. Пом'якшення, яке вважається доцільним, повинно досягти 
бажаних переваг для безпеки та повинно бути економічно прийнятним. 
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Нижче наведено приклад матриці вигідності витрат: 
 

 Прибуток 

ВИТРАТИ 

 Високий Середній Низький 

Низький 1 2 3 

Середній 2 3 4 

Високий 3 4 5 

 
Малюнок 4 - Матриця аналізу простих витрат та вигод 

Джерело: Д. Хантцингер, Єврокоптер 
 
 
Прийнятні критерії стосовно витрат на впровадження заходів 

пом'якшення наслідків та очікуваних вигод, затверджуються відповідальним 
керівником.  

 
8.2.5 Висновок та документація  
 

Будь-яка оцінка ризику повинна бути задокументована і містити 
однозначні, точні та надійні висновки, які дозволять особам, які приймають 
рішення, приймати відповідні рішення щодо зменшення контролю (див. 
Розділ Впровадження заходів контролю за ризиками).  

Документація включає посилання на інші документи (коли це 
застосовується) і вказує на будь-яку потребу в подальшій роботі.  

 
8.2.5.1 Сфера застосування  
 

Документація з оцінки ризику включає або посилається, якщо 
потрібно, описи наступного:  

• мета оцінки ризику;  
• проаналізована діяльність / питання;  
• залучення персоналу та інших операторів, з якими ми взаємодіємо;  
• контекст / рамки діяльності / питання;  
• оцінка того, на кого впливає діяльність / питання та як;  
• використовувані дані;  
• метод аналізу;  
• небезпека (и);  
• сприяючі фактори та наслідки  
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• невизначеності та припущення, зроблені для оцінки;  
• вірогідність та суворість;  
• заходи щодо зменшення ризику;  
• оцінка ризику;  
• висновки.  
 
8.2.5.2 Реєстр небезпек, оцінок ризиків та контролю ризиків  
 

Менеджер з безпеки повинен вести реєстр (або журнал) небезпек, а 
також відповідні оцінки ризиків та їх зменшення. Цей реєстр ризиків фіксує 
небезпеки за діяльністю та вказує на те, як до них зверталися в минулому та в 
даний час вирішуються.  

Будь-яка майбутня оцінка ризику може потім використовувати 
інформацію, яка вже є.  

Інформація передається та надається для всіх в Компанії з особливою 
увагою відповідальних менеджерів, залежно від характеру ризиків.  

Реєстр «Небезпеки» та «Небезпеки та небажаних подій» (файли 
Excel) оновлюються на кожному етапі процесів управління ризиками. Ці 
регістри також фіксують результати процесів і служать основою для 
моніторингу, огляду та вдосконалення ризиків.  

Ця процедура детально описана в Додатку 9.  
 
8.3 Зміни, які можуть призвести до недійсності висновків оцінки 

ризику 
 

Змінами, які можуть визнати недійсними висновок оцінки ризику, 
можуть бути:  

• суттєві зміни передумов і контексту;  
• нові знання про ризики (досвід аварій та подій, повідомлення про 

проблеми безпеки, дослідження, кращі методи аналізу ризиків, внутрішні 
перевірки, ревізії та огляди, звітність про небезпеку);  

• значні зміни в базових даних, що використовуються для оцінки; 
• значні організаційні зміни, які можуть вплинути на оцінку; і  

• кілька менших змін, які разом можуть становити значну зміну.  
Залежно від виду діяльності та характеру змін, керівник з безпеки 

може прийняти рішення про повторну оцінку ризику. 
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8.4 Впровадження заходів щодо контролю за ризиками 
 

Здійснення заходів щодо контролю за ризиками (пом'якшення) може 
залежно від характеру цих заходів спричинити план реалізації, який 
визначає, хто відповідає за необхідність, необхідні ресурси, термін та етапи 
впровадження. План реалізації періодично переглядається до завершення чи 
доопрацювання.  
 
8.5 Моніторинг, огляд та вдосконалення  
 

Процес оцінки ризику контролюється з метою:  
• аналіз та навчання з подій, змін та тенденцій;  
• виявлення змін у внутрішньому та зовнішньому контексті, включаючи 
зміни до самого ризику;  
• забезпечення того, щоб заходи щодо зменшення ризику залишалися 
ефективними; і  
• виявлення виникаючих ризиків.  

Моніторинг та огляд можна проводити за допомогою періодичних 
оглядів, інспекцій та аудитів, оцінок ризику та самого процесу управління 
ризиком, з метою прагнення до постійного зниження рівня ризику.  

 
8.6 Звітність про випадки та внутрішні розслідування безпеки  
 

Cf. AMC1 ORA.GEN.160 and related AMC 

Організація повідомляє про всі події, визначені в АМC 20-8, і 
відповідно до вимог чинних національних правил, що застосовуютьcя.  

На додаток до звітів, необхідних AMC 20-8 та Директиви 2003/42 / EC, 
небхідно повідомляти про вулканічні хмари попелу, що виникають під час 
польоту.  

 
8.6.1 Схема звітування про випадки  
 

Cf. GM1 ORА.GEN.200(a)(3) 

Загальна мета схеми полягає в тому, щоб якнайкраще 
використовувати інформацію, що повідомляється, для покращення рівня 
безпеки та не приписуючи за це вину. 

Обсяг цієї схеми також включає випадки, про які не повідомляється 
компетентному органу.  

Цілями схеми звітування про події є: 
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• проводити оцінку наслідків для кожного відповідного інциденту та 

аварії, включаючи попередні події подібного характеру, щоб можна було 
розпочати будь-які необхідні дії; і 

• забезпечити розповсюдження знань про відповідні інциденти та 
аварії, щоб інші особи та експлуатанти могли вчитися у них. 

 
Схема є важливою частиною загальної функції моніторингу, вона 

доповнює звичайні повсякденні процедури та системи "керування" і не має 
на меті дублювати або замінювати будь-яку з них. Схема є інструментом для 
визначення та аналізу тих випадків, коли процедури, здається, не вдалися або 
де не вдалося застосувати процедури. 

Усі звіти про випадки, які оцінюються як ті, що підлягають 
звітуванню особою, яка подає звіт, повинні бути збережені, оскільки 
значення таких звітів може стати очевидним лише пізніше. 

 

Підхід Організації до звітності описаний нижче.  
Кожна подія, виявлена за допомогою звітів про випадки, 

добровільних звітів чи інших джерел, дає можливість отримати уроки 
безпеки. Навчитися досвіду можливо лише в тому випадку, якщо всі події 
повідомляються та аналізуються та визначаються та аналізуються їх причини 
та фактори (технічні, експлуатаційні чи екологічні).  

Щоденні явища (аж до простих несправностей) можуть впливати на 
будь-який процес. Деякі з цих випадків визначаються як попередники аварій. 
Попередники (прекурсори) нещасних випадків - це випадки, які без 
відповідного пом'якшення можуть спричинити небажані події або аварії. 

Керівник з безпеки повинен записувати, аналізувати та 
контролювати ці події. Події реєструються в базі даних, а база даних 
аналізується для виявлення тенденцій та визначення рекомендацій щодо 
виправлення можливих відхилень та уникнення аварій (проактивний підхід).  

Подія класифікується як "технічна", коли її причина в основному є 
технічною: наприклад, несправність двигуна в польоті або будь-яка інша 
несправність обладнання.  

Подія класифікується як "оперативна", коли вона в основному 
пов'язана з одним або кількома "небезпечними діями" (ненавмисна помилка 
або добровільне відхилення від процедури) або одним або декількома 
"небезпечними умовами" (недоліки в організації ATO CHAS) або з боку 
поєднання цих.  

Подія класифікується як "екологічна", коли вона пов'язана головним 
чином з неконтрольованими факторами навколишнього середовища, такими 
як погода, вулканічний попіл, землетрус тощо.   
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Слід визнати, що події можуть містити більше одного з цих 

компонентів. 
В Організації використовується декілька форм звітності про випадки: 

наприклад, форма звіту про аварійні рейси надається у Додатку 1, а форма 
звіту про аварійне обслуговування в Додатку 2. 

 Про випадки може також повідомлятися усно, електронною поштою 
або на простому аркуші паперу керівнику з безпеки. Звіти можуть 
розглядатися як конфіденційні та / або анонімні на прохання особи,яка 
доповідає. 

Повідомлення про події має важливе значення для підвищення 
безпеки та наполегливо рекомендується. Натомість ATO CHAS гарантує, що 
репортер (и) не буде покараний за повідомлення про проблеми безпеки, за 
винятком випадків незаконного діяння, грубої недбалості або навмисного 
нехтування правилами та діючими процедурами. (Дивіться розділ Політика 
безпеки та цілі цієї SMM)  

Кожен звіт аналізується, обробляється та записується у файл "База 
даних Incident.xls" менеджером безпеки.  

Аналіз повинен зосереджуватися на оцінці потенційного впливу на 
безпеку польоту. Крім того, він повинен включати також безпеку персоналу 
та третіх осіб. Аналіз можна також розширити, щоб оцінити вплив на 
матеріал, навколишнє середовище та репутацію Компанії.  

 
8.6.2 Внутрішні розслідування безпеки  
 

Обсяг розслідувань внутрішньої безпеки повинен виходити за рамки 
випадків, про які потрібно повідомити компетентному органу.  

Дослідження складаються із збору та аналізу подій, визначення 
причинно-наслідкових факторів, складання висновків та надання 
рекомендацій щодо безпеки, якщо це застосовно. Розслідування, зокрема, 
проводяться у випадку: 

• аварії та інциденти,  
• виявлення нових небезпек та ризиків, 
• періодичні ризики для безпеки.  
Більше того, керівник з безпеки може в будь-який час прийняти 

рішення про початок процедури розслідування на відповідній основі. 
Процедура розслідування детально описана в таблиці, наведеній на наступній 
сторінці. 
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Процедура розслідування 

Етап  Remarks 

Рішення про початок 
розслідування 

• Створити групу. з розслідування 

Планування діяльності • Визначте та розподіліть діяльність 

•  Визначте потреби розслідування 

Збір даних 

 

 

• Зберіть докази про подію. Наступні відповідні джерела 
можуть бути використані:  

•  Фізичне обстеження; 

• Документація та файли; 

•  Співбесіди із залученими особами; 

• Спостереження за діями; 

• Симуляції; 

•  Консультації спеціалістів; 

•  База даних безпеки. 

Ідентифікація сценарію • Визначте / реконструюйте сценарій. 

Аналіз сценарію • Проаналізуйте факти, визначте причини та визначте пов’язані 
з цим небезпеки. 

• • Інтегруйте всі елементи розслідування. 

Оцінка ризику  • Визначте рівень ризику та оцініть прийнятність ризику.  

Аналіз контролю / 
зменшення ризику 

• • Визначити та оцінити контроль / пом’якшення ризику 

Корекція / 
профілактика 

• • Визначити коригувальні / профілактичні дії. 

Комунікація з безпеки  • • Повідомте результати всіх розслідувань всим, до кого 
відноситься 

Завершення 
розслідування 

• Закрийте та архівуйте файл 
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    8.7 Моніторинг та вимірювання ефективності забезпечення безпеки 
 

Cf. AMC1 ORA.GEN.200(a)(3)point (d)(1) 

 
Моніторинг та вимірювання ефективності забезпечення безпеки - це 

процес, завдяки якому перевіряються показники безпеки Організації 
порівняно із загальною політикою та цілями безпеки.  

Ефективність забезпечення безпеки визначається як досягнутий 
рівень безпеки в порівнянні з цільовим рівнем ефективності забезпечення 
безпеки (SPO), використовуючи конкретні показники безпеки (SPI). 
Ефективність абезпечення безпеки відображає здатність Організації 
ефективно управляти ризиками. 

 
8.7.1 Поетапний підхід до вимірювання ефективності забезпечення 
безпеки: 

За різних рівнів розвитку SMS кількість наявних даних про якість 
безпеки та питання та дії, які є найважливішими для покращення 
ефективності та дій щодо безпеки, будуть різними.  

Таким чином, ATO CHAS прийняла поетапний підхід до 
вимірювання ефективності безпеки, заснований на трьох рівнях розвитку 
SMS:  

 
Рівень 1 Впровадження SMS: Наявність та застосовність  
 

На першому рівні SMS досягає відповідності з чинними вимогам.  
SPI повинні зосередитись на заходах, необхідних для забезпечення 

базової відповідності рамковим регуляторним вимогам щодо SMS.  
Вони можуть мати кількісний (числовий) або якісний (нечисловий) 

характер:  
Кількісні показники (приклади):  
• кількість проведених оглядів безпеки;  
• кількість персоналу, який пройшов навчання SMS;  
• кількість проведених внутрішніх аудитів порівняно з кількістю 

запланованих аудитів;  
• і т.д.  
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Якісні показники (приклади):  
• відгуки, отримані від персоналу щодо політики безпеки;  
• відгуки, отримані від персоналу щодо нових процедур, 

впроваджених у сфері внутрішнього повідомлення про випадки чи виявлення 
небезпеки.  

• і т.д   
Після того, як SMS буде створено та буде досягнуто відповідність 

вимогам, для вдосконалення показників безпеки потрібно буде запровадити 
нові показники рівня 2.  

 
Рівень 2 впровадження SMS: Діючий та ефективний  
 

На цьому рівні ATO CHAS почне визначати більш конкретні SPI на 
основі даних про безпеку, зібраних за допомогою ідентифікації небезпеки та 
внутрішніх процесів звітності про випадки (див. Розділ 8.6 у цій SMM).  

Більш конкретні, об'єктивні та надійні провідні показники 
ефективності та показники попередників (передвісників) подій вводяться для 
виявлення будь-яких слабких сторін та напрямків, де потрібне 
вдосконалення.  

Сюди можна віднести: 
• кількість оцінок ризику, проведених після організаційних змін;  
• відсоток стандартних операційних процедур, які підлягали 

ідентифікації небезпеки;  
• середній строк виконання виправних дій після внутрішнього 

аудиту;   
• кількість здійснених додаткових процедурних контролів;  
• і т.д.  
На такому рівні розвитку SMS компанія буде отримувати кращу 

картину ризиків, що впливають на операції, та надійності контролю за 
ризиками.  

 
Рівень 3 Впровадження SMS: Найкраща практика  
 

Рівень 3 - це рівень, коли компанія отримає постійне навчання та 
вдосконалення для всіх частин SMS.  

На цьому рівні зрілості встановлюються ефективні процеси 
ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків, які дозволять отримати більш 
складний поєднання показників ефективності безпеки.  

SPI орієнтовані на місцеві проблеми, визначені з уже зібраних даних 
про безпеку, а також з ключових областей безпеки, визначених регулятором 
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або визначені на сукупному рівні в галузі.  
SPI дозволяють відстежувати рівні ризику, пов'язані з подіями, 

суцільність будь-яких бар'єрів та стосунки до будь-яких аварій.  
Дії щодо зменшення ризику зосереджені на тих питаннях, які 

представляють найбільші ризики або пропонують найбільший потенціал для 
вдосконалення.  

Кількісні показники (приклади):  
• кількість випадків високого ризику (жовтий та червоний колір); • 

середнє значення оцінок ризику (за референтний період, наприклад, 1 рік);  
• сума оцінок ризику (за референтний період, наприклад, 1 рік);  
• суцільність контролю ризику (захисту) (оцінюється від 0 до 5; 

протягом референтного періоду, наприклад, 1 рік).  
Після здійснення заходів щодо зменшення ризиків відстежуються 

ризики, щоб забезпечити ефективність контролю за ризиками та свідчити про 
те, як можна було б покращити цей контроль.  
 

8.7.2 Закріплення цілей безпеки  
 

Процес визначення кількісних цілей ефективності забезпечення 
безпеки на заданий період складається з:  

1. Вимірювання базової лінії, за якою слід оцінювати поліпшення 
безпеки;  

2. Закріплення обгрунтованих, але амбітних цілей; і  
3. Моніторинг досягнення цілей у часі та перегляд цілей за 

необхідності. 
Керівник з безпеки повинен забезпечити, що SPO та SPI 

документовані та відповідають вимогам.  
 
8.7.3  Процес  
 

. AMC1 ORA.GEN.200(a)(3)(d)(2) 

Менеджер з безпеки повинен забезпечити встановлення та 
реалізацію процесу вимірювання ефективності забезпечення безпеки (SPO).  

SPO за часом контролюється менеджером з безпеки та 
переглядається Радою з безпеки або відповідальним керівником з Керівником 
з безпеки.  

SPI також переглядаються після впровадження змін. Див. Розділ 8.9 
"Управління змінами" цієї SMM. 

Щорічно подається Звіт до Ради з безпеки та відповідальному 
керівнику 
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. 
Процес моніторингу та вимірювання забезпечення безпеки повинен 

включати наступне: 
 
ПЕРЕГЛЯД БЕЗПЕКИ  
Перегляди безпеки, включаючи перегляди тенденцій, проводяться 

під час впровадження нових технологій, зміни або впровадження процедур 
або в ситуаціях структурних змін в операціях.  

Перегляд безпеки повинен проводитися принаймні один раз на рік 
Радою з безпеки або керівником з безпеки та відповідальним керівником. 
Метою перегляду безпеки є оцінка: 

• ефективність безпеки щодо показників та цілей безпеки, 
• ефективність системи управління безпекою, у тому числі шляхом 

оцінки ефекту коригуючих та / або запобіжних дій, 
• процедури та політики, 
Можуть бути визначені можливі негативні тенденції та недоліки, а 

також вжиті заходи щодо виправлення цих недоліків шляхом орієнтації на їх 
причини.  

Коригувальні дії мають бути записані. Модель файлу спостереження 
за виправними діями надана в Додатку 7.  

 
АУДИТИ БЕЗПЕКИ  
Аудити безпеки зосереджуються на цілісності системи управління та 

періодично оцінюють стан контролю за безпекою.  
Компанія звертається до всіх висновків аудиту шляхом відповідних 

коригувальних дій, намагаючись відновити та / або підвищити ефективність 
роботи SMS та безпеки. Модель форми коригувальних дій, що надається до 
аудиту, представлена в Додатку 6  

Внутрішній аудит  
Менеджер з питань безпеки несе відповідальність за внутрішні 

аудити безпеки, але може допомагати інший внутрішній або зовнішній 
аудитор. 

Зовнішні аудити  
SMS перевіряється Компетентним органом і може також підлягати 

аудиту клієнтом, якщо це затверджено відповідальним керівником. 
ОПИТУВАННЯ З БЕЗПЕКИ  
Опитування з безпеки - це спеціалізовані якісні або кількісні 

(статистичні) дослідження, спрямовані на конкретні теми безпеки.  
Опитування з безпеки дозволяють оцінити окремі елементи чи 

процедури певної операції, такі як проблемні області в щоденній діяльності, 
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 сприйняття, думки, рівень задоволеності та сфери інакомислення чи 
плутанини. Опитування з безпеки можна також використовувати для збору 
коментарів та пропозицій. 

Опитування з безпеки полегшують консультації з різними 
сторонами, такими як експлуатаційний персонал та замовники з обраних тем.  

Опитування з безпеки може використовувати анкети в паперовому 
або веб-форматі. 

 

8.8 Планування дій у надзвичайних ситуаціях  
 

AMC1 ORA.GEN,200(a)(1);(2);(3)(5) point (f)  
 

Керівник з безпеки координує та адмініструє План реагування на 
надзвичайні ситуації, який повинен забезпечити впорядкований та 
ефективний перехід від нормальних до аварійних дій та подальше 
повернення до нормальних дій.  

План оперативного реагування компанії описаний в окремому 
документі.  

 

8.9 Управління змінами  
 
ORА.GEN.200(a)(3) point (e)  
 

ATO CHAS керує ризиками безпеки, пов'язаними зі змінами. 
Управління змінами - це документально підтверджений процес виявлення 
зовнішніх і внутрішніх змін, які можуть негативно впливати на безпеку. Він 
використовує існуючі процеси ідентифікації небезпеки, оцінки ризиків та 
пом'якшення наслідків.  

Зміни включають організаційні зміни щодо відповідальності за 
безпеку.  

Далі наведено невичерпний перелік прикладів змін, які слід 
врахувати :  

• нові правила,  
• зміни що пов’язані з негайним реагуванням на заходи, що 

вимагаються уповноваженим органом, 
• управлінська реорганізація,  
• переїзд, 
• аутсорсинг,  
• злиття,  
• зміна структури ринку, розвиток нових ринків тощо,  
• зміна економічного та фінансового тиску,  
• нові операції та / або місії 
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• новий тип або варіант ПС,  
• нові процедури технічного обслуговування, обладнання чи 

інструменти,  
• Наймання нового персоналу,  
• Новий провайдер навчання та,  
• і т.д.  
 

Зміни можуть мати різні позитивні чи негативні наслідки для 
безпеки. Будь-які зміни, які можуть негативно вплинути на безпеку, повинні 
бути визначені та керовані за допомогою існуючих у Компанії процесів 
ідентифікації небезпеки, оцінки ризиків та їх зменшення. 
Форма управління змінами надана у Додатку 8.  

Реєстр «Небезпеки» та «Небезпеки та небажані події» (файли Excel) 
мають бути оновлені для кожної внутрішньої чи зовнішньої зміни, що 
підлягає аналізу.  

Різні зміни можуть бути згруповані в загальній оцінці впливу на 
безпеку, особливо якщо вони введені разом або якщо вони взаємопов'язані. 

 

Процедура ATO CHAS оцінки впливу змін:  
 

1. Визначте характер та сферу змін (и).  
2. Провести початкове дослідження оцінки впливу, що охоплює:  
 - Експлуатаційні процедури Організації (Керівництво з експлуатації 

(ОМ), Керівництво з управління організацією (ОММ), Керівництво 
організації з технічного обслуговування (MOE) та ін.),  

- організація роботи (штатний розклад, склад команд, графік, 
додаткова підготовка тощо),  

- інфраструктура (переїзд, база для паркування тощо), 
- технічне обслуговування обладнання або повітряного судна. 
3. Проведіть аналіз ризиків для безпеки (див. Розділ «Управління 

ризиками»): 
- Визначте небезпеки, пов'язані із впровадженням запропонованих 

змін та їх можливі наслідки 
- Визначте існуючий контроль ризику та визначте, за необхідності, 

додаткові заходи щодо зменшення ризику. 
4. Визначте ключовий персонал, який буде сприяти впровадженню 

змін та необхідних заходів щодо пом'якшення наслідків, та залучіть їх до 
процесу управління змінами. 

5. Визначте план реалізації. 
6. Оцініть пов'язані з цим фінансові витрати. 
7. Донесіть запропоновані зміни до персоналу та залучайте його до  
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проекту, намагаючись отримати його підтримку. 
8. Виконайте дії, визначені у плані. 
9. Перевірте загальний ефект за допомогою встановленого процесу 

моніторингу та вимірювання безпеки. 
 

8.10 Постійне вдосконалення  
 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) point (f) 
 

ATO CHAS постійно намагаєься вдосконалювати свою SMS та 
ефективність забезпечення безпеки. 

 

Підвищення ефективності забезпечення безпеки 
 

Керівник з безпеки щорічно надає звіт про ефективність 
забезпечення безпеки (рівні ризику, показники випадків та аварій тощо) 
відповідальному керівнику. Звіт повинен містити порівняння з рівнями, 
досягнутими в попередні роки. Цей звіт можна об'єднати з тим, що 
згадується у попередньому пункті. 

Постійне поліпшення показників безпеки повинно бути досягнуто за 
рахунок: 

• проактивні та реактивні оцінки об'єктів, обладнання, документації 
та процедур за допомогою аудитів безпеки та обстежень; 

• активна оцінка діяльності кожної людини з метою перевірки 
виконання ними своїх обов'язків з безпеки; і 

• реактивна оцінка з метою перевірки ефективності системи 
контролю та зменшення ризику. 

 

Поліпшення SMS 
 

Постійне вдосконалення SMS досягається завдяки: 
• Оцінка функціонування SMS; 
• виявлення та аналіз можливих проблем / проблем, пов'язаних із 

запуском SMS; 
• впровадження змін, спрямованих на вдосконалення SMS; 
• моніторинг та огляд наслідків будь-яких змін. 
Постійне вдосконалення також може бути досягнуто, коли SMS 

функціонує добре, продуктивність SMS завжди може бути покращена. 
Заходи, які можуть покращити SMS, включають: 
• менші процедури; 
• покращені перегляди, дослідження та аудити безпеки; 
• удосконалення інструментів звітування та аналізу; 
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• поліпшення процесів ідентифікації небезпек та оцінки ризиків та 

підвищення обізнаності про ризики в компанії;  
• поліпшення відносин з субпідрядниками, постачальниками та 

замовниками щодо безпеки; 
 • поліпшення комунікаційних процесів, включаючи зворотній 

зв'язок з персоналом. 
 Постійне вдосконалення SMS може бути націленим на будь-який 

компонент SMS, іншими словами, будь-який предмет, який розглядається в 
цій SMM, метою якого є підвищення ефективності системи з часом. 

Керівник з безпеки виконує перегляд SMS (наскільки ефективно 
були досягнуті цілі та завдання), і надає щорічно звіт про SMS (наскільки 
ефективно SMS працює, етап виконання, результати аудиту та перегляду дій, 
будь-які питання / виклики та пропозиції щодо вдосконалення) 
відповідальному керівнику. 
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Розділ 9 – Договірна діяльність 
 

ORА.GEN.205 and related AMC1 and GM1 

Компанія може укладати договори з зовнішніми організаціями щодо 
надання послуг, пов'язаних з такими сферами, як обмерзання / 
протиобмерзання, обробка наземних робіт, підтримка польотів (включаючи 
розрахунки ефективності, планування польотів, базу даних навігації та 
відправлення), навчання та підготовка керівництв (посібників).  

 

Наступна таблиця надає інформацію про договіні організації та 
діяльність, що ними забезпечується. 

 
Таблиця  договірних організацій   

 

№ Договірна організація № договору Діяльність за 
договором 

1 ДП «АНТОНОВ» 290-22-2019 Обслуговування ПС: (зліт-
посадка, аеронавігація, 
авіац. безпека, 
метеозабез –печення, 
перонні послуги) 

2 ДП «АНТОНОВ» 254-03-19 Пошуково-рятувальне та 
пожежне забезпечення 

3 КП «Аеропорт Вінниця» 1571812 Наземне обслуговування 

4 ТОВ «УЛА ХИАТ» 01/ЗПМ Послуги з базування при 
виконанні навчальних 
польотів з ЗПМ «ВЕСЕЛЕ» 

5 ДП обслуговування 
повітряного руху України 

252/1-19 Послуги з 
аеронавігаційного 
забезпечення 

6 ТОВ «АВІАЦЕНТР» 16/2019 Використання тренажеру 

7 ПАТ «АС» 05-23-2018 Базування ПС 

8 АТСК «Євростар Є»  
 

02/ЗПМ  Послуги з базування при 
виконанні навчальних 
польотів з ЗПМ с. Гоголів 
АТСК «Євростар Є» 
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ATO CHAS несе кінцеву відповідальність за контрактну діяльність, 

тобто за товар чи послугу, що надаються зовнішніми організаціями. 
Письмова угода, підписана між ATO CHAS та підрядною 

організацією, повинна чітко визначати договірну діяльність та відповідні 
вимоги.  

Діяльність, яку здійснюють субпідрядники, може впливати на 
безпеку, тому заходи, щодо безпеки, пов'язані з укладеними договорами, 
повинні вирішуватися через Програму управління безпекою та контролю 
відповідності Організації. 

У рамках SMS повинен бути проведений аналіз ризику щодо будь-
якого щойно укладеного контракту в рамках процесу управління змінами. 

 

Якщо коригувальні та / або профілактичні дії потрібно здійснити, 
вони повинні бути подані у письмовій формі субпідрядникам або 
постачальникам послуг. Ефективне застосування цих заходів потрібно 
перевіряти та контролювати під наглядом керівника з безпеки.  

 

В рамках Програми моніторингу відповідності ATO CHAS 
забезпечує підписання угод тільки з організаціями, які мають необхідні 
повноваження чи схвалення де це потрібно, та мають ресурси та компетенцію 
для виконання завдань.  

Відповідність чинним нормам, вимогам та процедурам ATO CHAS 
повинні перевірятися та контролюватися під наглядом керівника з 
мониторингу відповідності.  
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Розділ 10 – Просування (популяризація) безпеки 
 

AMC2 ORA.GEN.200(a)(5) point (b)(12)  
 

Популяризація безпеки - це процес, спрямований на пропаганду 
культури безпеки, гарантуючи, що весь персонал в організації усвідомлює, 
що на своєму рівні та у своїй щоденній діяльності вони є ключовими 
гравцями у безпеці, і кожен, отже, робить свій внесок до ефективної SMS.  

Керівники є важливими учасниками системи управління безпекою 
компанії. У всіх заходах, якими вони керують, вони демонструють 
прихильність до безпеки та доглядають за аспектами безпеки. Вони 
лідирують на прикладі і відіграють важливу роль для підвищення безпеки.  

Навчання та ефективне спілкування з питань безпеки - два важливі 
процеси, що підтримують просування безпеки. (Див. Розділ 11 цієї SMM.) 
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Розділ 11 - Навчання та спілкування з безпеки 
 

ORA.GEN.200(a)(4) and related AMCs/GM 
 

11.1 Навчання 
 

Весь персонал проходить підготовку з безпеки, відповідно до своїх 
обов'язків з безпеки. а також слід ведеться належна документація належну 
Керівник з безпеки забезпечує документування про всі тренінги з безпеки.  

Весь персонал проходить навчання для підтримки своїх компетенцій. 
Сюди входить вивчення повідомлень про будь-які зміни чинного 
законодавства та правил, процедур Організації та технічних питань, що 
стосуються безпеки.  

 

Існує зв'язок між навчанням та управлінням ризиками оскільки 
навчання та розвиток компетентності є одним із засобів, завдяки яким 
виявлені ризики можуть бути зменшені. Інші типи контролю ризику 
стосуються обладнання або організаційних факторів (наприклад, процедур), 
які, в свою чергу, також можуть бути вирішені під час навчання.  

Підготовки з безпеки в ATO CHAS складається з самостійного 
вивчення аспектів безпеки користуючись засобами масової інформації 
(інформаційні бюлетені, журнали безпеки польотів, інтернетресурси тощо), 
та лекційного навчання в Організації або в зовнішніх організаціях.  

У таблиці вказані всі тренінги з безпеки, які слід проводити кожному 
співробітнику. 

 
Примітка. По мірі розвитку SMS та, якщо інше не встановлено 

правилами, зміст та частота тренувань будуть пов'язані з управлінням 
ризиками безпеки та моніторингом та вимірюванням ефективності 
забезпечення безпеки (динамічний процес). Найвищі ризики та ті ризики, 
коли контроль особливо залежить від компетентності персоналу, будуть 
залучати більше навчальних ресурсів (більша тривалість, більша частота 
тощо).  
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В наступній таблиця надаютьсяобсяг та цілі підготовки щодо SMS, яку можна проводити 

для нових співробітників та надавати як періодичне навчання: 
 

Зміст навчальних завдань Цілі підготовки 

Політика безпеки  Розуміти основні елементи Політики безпеки. 

Організація, ролі та відповідальність   Розуміти організацію, ролі та відповідальність щодо 
SMS. Кожен повинен знати свою власну роль у SMS 

Цілі безпеки Розуміти цілі Організації щодо безпеки. 

Планування реагування на 
надзвичайні ситуації (ERP) 
(підкріплене за допомогою 
практичного моделювання) 

Розуміти різні ролі та обов'язки щодо Плану реагування 
на надзвичайні ситуації (ERP). 

 Кожен повинен знати свою власну роль у ERP. 

Звітність про випадки та небезпеки Знати засоби та процедури повідомлення про події та 
небезпеки. 

Процес управління ризиками (SRM), 
включаючи ролі та обов'язки  

Розуміння процесу управління ризиками безпеки.  

Кожен повинен знати свою власну роль у СРМ. 

Постійне вдосконалення показників 
безпеки. 

Розуміти  принципів постійного вдосконалення 
показників безпеки 

Моніторинг відповідності  Розуміти  основні принципи моніторингу відповідності. 

Відповідальність за підрядну 
діяльність  

Розумійте обов'язки Організаціїї під час здійснення 
контрактів. Кожна людина повинна знати свої власні ролі 
та обов'язки щодо цього питання. 
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11.2 Спілкування 

ORА.GEN.200(a)(4) and related AMCs/GM 
 

Організація підтримує створення ефективної системи спілкування з 
питань безпеки, яка:  

• забезпечує усвідомлення всім персоналом заходів з управління 
безпекою відповідно до своїх обов'язків з безпеки;  

• передає важливу для безпеки інформацію, особливо пов'язану з 
оціненими ризиками та проаналізованими небезпеками;  

• пояснює, чому вживаються конкретні дії; і  
• пояснює, чому вводяться або змінюються процедури безпеки. 
Спілкування також посилює прихильність кожного доповідати про 

небезпеки та події та забезпечує зворотній зв'язок з журналістами (важлива 
умова постійної звітності).  

Регулярно проводяться зустрічі з персоналом для передачі питань 
безпеки та обговорення інформації, дій та процедур.  

Комунікація підтримується просто та доцільно для досягнення 
максимального ефекту, залучення всього персоналу та посилення особистої 
та колективної прихильності до безпеки.  

Спілкування відкрите. Це заохочує обговорення, розробляє культуру 
безпеки компанії та робить максимум уроків, отриманих із запуску SMS.  

Використовувуються різні засоби комунікації  
 

• Наради з безпеки,  
• інструктажі з безпеки,  
• електронна пошта, пошта, скриньки із пропозиціями,  
• Інформація про безпеку від виробників виробників, органів влади, 

національних та міжнародних ініціатив з безпеки,  
• кампанії з безпеки, плакати з безпеки,  
• звіти уповноваженого органу,  
• передплата на публікації та журнали,  
Комунікація - це двосторонній процес, зустрічі, електронні листи та 

інші інтерактивні методи дозволяють забезпечувати зворотній зв'язок з 
персоналом і можуть викликати дискусію.  
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 – Польотне повідомлення 

 

FLIGHT OCCURRENCE REPORT No. 

CLASSIFICATION □ Technical □ Operational 
IDENTIFICATION OF THE AIRCRAFT 

Type of 
Aircraft 

Version S/N Flight hours Customer Country 

      

CIRCUMSTANCES 
DATE: Place: Remarks: 

SELECT THE CATEGORIES CONCERNED 
Flight phase: 
□ Towing □ Manoeuvre 
□ Pre-flight inspection □ Hover IGE 
□ Refuelling □ Hover OGE 
□ Start-up □ Descent 
□ Translation/Taxiing □ Final Approach 
□ Take-off □ Landing 
□ Climb< 500ft □ Engine shutdown 
□ Climb> 500ft □ Post-flight insp. 
□ Cruise 

Flight 
Conditions: 
□ VFR 
□ IFR  
□ VMC 
□ IMC 
□ Mountain 
□ Over water 
□ Day 
□ Night 
□ Icing cond. 
□ Storm 

Missions: 
□ Training 
□ Ferrying 
□ Transport of passengers 
□ Inspection flight 
□ Aerial work 
□ Hoisting 
□ Lifting 
□ Night flight 
□ Night flight with NVG 
□ Emergency proc. training 
□ Auto-rotation training 

DOCUMENTS USED 
Reference flight manual: Revision: Language: 

   

FLIGHT CONDITIONS 
Meteorological Conditions: 
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Додаток 1 – Польотне повідомлення (продовження) 
 

DESCRIPTION OF THE OCCURRENCE 
Explain how the event occurred, why it occurred and why it did not result in an accident: 

Actions of the 
pilot or the 
crew to 
manage the 
event 

 

Proposals to 
prevent the 
event from 
reoccurring or 
from avoiding 
that such 
event result in 
an accident 

 

FEEDBACK TO THE REPORTER 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURES 
Reporter(s) Safety Manager Line Manager  

(if agreed at Company level) 
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Додаток 2 – Повідомлення про випадки при ТО 
(Maintenance Occurrence Report) 

 
MAINTENANCE OCCURRENCE REPORT No. 

IDENTIFICATION OF THE AIRCRAFT 
Type of 
Aircraft 

Version S/N Flight hours Customer Country 

      

CIRCUMSTANCES 
DATE: Place: Maintenance Phases: 

SELECT THE CATEGORIES CONCERNED 
Maintenance phase: 
□ Scheduled maintenance □ Towing 
□ Unscheduled maintenance □ Refuelling 
□ Repair □ Pre-flight inspection 
□ Training/maintenance □ Post-flight inspection 

MAINTENANCE CONDITIONS 
Select the relevant area (ATA Chapter 53) 

□ 21 Air-conditioning system 
□ 22 Automatic pilot 
□ 23 Communication systems 
□ 24 Electrical system 
□ 25 Equipment, furnishings 
□ 26 Fire protection system 
□ 28 Fuel system 
□ 29 Hydraulic system 
□ 30 Protection against rain and ice 
□ 31 Recording/information system 
□ 32 Landing gear/skids 
□ 33 Lights/lamps 
□ 34 Navigation system/flight data 
□ 36 Pneumatic system 
□ 39 Electrical/electronic equip. and panel 
□ 42 Platforms & Modules 
□ 45 Maintenance centralisation system 
□ 46 Display integration system 
□ 49 External power generation system 

□ 52 Doors and protection covers 
□ 53 Fuselage 
□ 55 Stabiliser 
□ 56 Windshield and windows 
□ 62 Main rotor 
□ 63 Main rotor controls 
□ 64 Anti-torque rotor  
□ 65 Anti-torque rotor controls  
□ 67 Flight controls 
□ 71/72 Electrical installation 
□ 73 power supply system 
□ 74 Lighting system 
□ 76 Engine control 
□ 77 Engine indicators 
□ 79 Oil cooling system 
□ 80 Engine start-up system 
□ 85 Optional equipment  
□ 88 Electrical harness 
□ 93 – 99 Monitoring/weapons 
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Додаток 2 – Повідомлення про випадки при ТО (продовж.) 
(Maintenance Occurrence Report (Cont’d) 

 

Relevant 
assembly(assemblies) 

or component(s) 

Description 
P/N: 

Type of 
operation 

Documentation of maintenance used 

  Type/Ref: Rev. Nbr: Version: 

DESCRIPTION OF THE OCCURRENCE 
Explain how the event occurred, why it occurred and why it did not result in an accident: 

Actions taken by the 
maintenance staff (or 
another party) to 
manage the event 

 

Proposals to prevent 
the event from 
reoccurring or from 
avoiding that such 
event result in an 
accident 

 

FEEDBACK TO THE REPORTER 
 
 
 
SIGNATURES 
Reporter(s) Safety Manager Line Manager  

(if agreed at Company level) 
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Додаток 3 – Добровільне повідомлення  (Voluntary Occurrence Report) 
 

VOLUNTARY OCCURRENCE REPORT No. 

The single aim of the information reported on this form is to improve safety. You are not obliged to 
give your identity and position in the organisation. However, should you wish to do so, they will not 
be disclosed without your approval. 
Date (optional): Location (optional): Type of operation: 

□ maintenance 
□ during flight 
□ HSE 

Aircraft in question: 
 

Documentation (PMV, work 
card, etc.) 

Tools: 

Description of the event: Explain how the event occurred, why it occurred and why it did not result 
in an accident: 

What are your suggestions to prevent this event from re-occurring or for preventing that such an 
event could result in an accident? 

TO BE FILLED OUT BY THE SAFETY MANAGER 
ADDITIONAL ANALYSIS AND 
COURSE OF ACTION 

Validated by: Date: 

 

Processed by the Safety Action Group 
Date: 
Manager: Open on: Closed on: 
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Додаток 4 – Форма подальших дій (Occurrence Follow-up Action Form) 
 

OCCURRENCE FOLLOW-UP FORM 
Flight Occurrence Report No.: Maintenance Occurrence 

Report No.: 
Voluntary Occurrence Report 
No.: 

1. PRELIMINARY ANALYSIS 
Performed by: Date: 

The occurrence (Reminder of the facts): 
 
 
 
 
 

Reasons why the occurrence occurred - Safety barriers that failed or where inoperative: 
 
 
 
 
 
 

Reasons why it did not result in an accident - Safety barriers that were operative: 
 
 
 
 

 
Classification based on the Safety Risk Matrix 

ACCEPTABLE TOLERABLE UNACCEPTABLE 

2. ADDITIONAL ANALYSIS BY THE SAFETY REVIEW BOARD or SAFETY ACTION GROUP (If the risk is 
not Acceptable) 
 

Validated by: Date: 
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Додаток 4 – Форма подальших дій (Occurrence Follow-up Action Form) 
(продовж.) 

3. CORRECTIVE ACTIONS 
Action No. ACTION Manager Started Closed Comment 
      

4. CLOSING THE EVENT 
Feedback transmitted to the personnel concerned on: 

MANAGER: SIGNATURE: DATE: 
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Додаток 5  Форма Дослідження ризику 

 

Study Title  

Assessed by:   

Revised on 
(date) 

Hazard Likelihood Severity Risk Risk 
Controls(Defence
s) 

Likel. Severity Risk  RC in place 
on (date) 

Doc. 

Reference 

Additional Measures or 
Comments 
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Додаток 6 –Форма управління змінами 

CHANGE MANAGEMENT FORM 

Change Assessed  Type of Change 

REF:  Project Leader  Permanent □ 
Temporary 

From to 

Affected Hazards or New 
hazards 

References added 
Hazards and Undesirable Events 

identification Registers updated on: 
Signature of Safety Manager 

    

    

Summary of Actions to be Carried Out Manager Started on 
Closed on: Date and Signature  

of Manager in Charge 

    

    

End of Process Statement - Summary of actions 
carried out 

Project Leader Date and Signature 
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Додаток 7– Процедура роботи з  базою даних безпеки 
 
The Company’s Safety Database is the tool used within the SMS to keep track of Safety Events and the corresponding hazards, associated risk levels, and safety risk 
controls. 

This procedure details the different steps for integrating all safety information in the safety database. 

Using a database helps when the number of safety data occurrences becomes substantial. A database can also help to structure the relationship between different 
types of data. For instance, each Safety Event/Occurrence can point to several Hazards which in turn can be linked to other Occurrences and/or to Safety Studies. 
Furthermore, every Hazard has its own Risk level and is addressed by one or many Safety Controls/Defences/Mitigations. 

The database is composed of five files: 

- “Safety Database.xls” – This file logs the Safety Events/Occurrences reported through the event reporting system. Two worksheets are provided: 
• Flight Occurrences 
• Maintenance Occurrences 

The Safety Manager inserts all the Flight and Maintenance Occurrences in the corresponding worksheets. Every Occurrence can reveal one or more 
Undesirable Events, which did happen or could have happened. 

Every Undesirable Event is inserted in a different record (line). 

Undesirable Events can be chosen from the list of already defined Undesirable Events or be inserted as new entry in the “Undesirable Event List.xls”. 

In the “Corrective Actions” worksheet, the Safety Manager inserts all the corrective actions deemed necessary to prevent the Undesirable Event from 
occurring or re-occurring. 

- “Undesirable Events.xls” – Every Undesirable Event logged in the “Undesirable Event.xls” worksheet is also logged in the “Undesirable Events” file. A new 
entry is created as required and a new worksheet is then created and named with the Event reference number. Each worksheet is used to study one 
particular Undesirable Event.  
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- The Undesirable Event is screened for Hazards, i.e. factors that, alone or in combination, could contribute to the escalation of the event into an accident. 

Hazards are selected from the existing file “Hazard List.xls” or new entries are created when appropriate. Each Hazard is risk assessed, the result being 
marked in the Risk Level field.  

- Safety Controls/Mitigations are then examined with the objective to bring ‘Unacceptable Risk’ down to ‘Tolerable Risk’ or ‘Acceptable Risk’ or to keep 
‘Tolerable Risk’ under appropriate control. Mitigations are recorded as Corrective Actions when approved by the Management.  

- The analysis of Safety Controls/Mitigations can also result in Safety Recommendations. Safety Recommendations are suggestions for safety improvements 
that could result in Corrective Actions. Undesirable Events are generally related to several Hazards (many-to-many mapping) which all have an associated 
risk level. The level of risk associated to an UE is however not the average of the risk levels associated to the hazards that contribute to it. That is why UE’s 
are also subject to a separate risk rating. 

- “Safety Studies.xls” – This file logs all the Safety Studies and the issues that have been discovered by the Safety Assurance programme. Safety Studies are of 
the following types: 
• Safety Cases (SC) 
• Audits (AU) 
• Management of Changes (MOC) 
• Safety Surveys (SURV) 
• Flight Data Monitoring (FDM) 

Each Safety Study is inserted in the “Risk Analysis.xls” worksheet with its own reference number. A new worksheet is created and named with the 
corresponding reference number. Each subject is analysed and hazards and controls are identified. Hazards and Controls can be selected from the existing 
lists or added as new entries.  

- “Hazard List.xls” – This file contains all the hazards identified through the analysis of Occurrences and of Safety Studies (see above) or through any other 
source. Certain hazards can contribute to different incidents and accidents. Correct identification, risk assessment and mitigation of Hazards is therefore 
essential for safety. All hazards are assigned a reference number and are recorded on a dedicated worksheet in the “Undesirable Event List.xls” file for the 
reported Occurrences or in the “Safety Studies.xls” file for the Safety Studies. 

- “Follow-up.xls” – This file contains a list of follow-up actions taken after completing the analysis of an Occurrence or of a Safety Study and issuing Safety 
Controls/Mitigations or Safety Recommendations. 

General Principle – The system described above is fully integrated. Whatever the source of information (reports, occurrences, studies, etc) whenever new hazards 
are identified they are logged into the “Hazard List.xls”, analysed and further processed. 
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Додаток 8– Показник ефективності забезпечення безпеки та цілі 
 

 

Item Objectives 

Year 20___ Performance 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 
1st Half 2ndHalf 

Level 1 of SMS implementation: Compliance              

Quantitative 
indicators 

number of safety reviews performed,              
number of staff who received training in SMS,              
number of internal audits performed versus 
number of audits planned,  

             

number of voluntary safety reports per staff 
member per year, 

             

number of safety reports raised by customers per 
year. 

             

Qualitative 
indicators 

feedback received from staff on the safety policy,              
feedback received from staff r on new 
procedures implemented in the area of internal 
occurrence reporting or hazard identification, 

             

Level 2 of SMS implementation: Improvement             

 

number of risk assessments performed following 
organisational changes, 

             

percentage of standard operating procedures 
that have been subject to hazard identification,  

             

average lead time for completing corrective 
actions following internal audit, 
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Item Objectives 

Year 20___ Performance 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4 
1st Half 2ndHalf 

number of suggestions for safety improvements,              
frequency and effectiveness of safety briefings,              
number of additional procedural controls 
implemented. 

             

Level 3 of SMS implementation: Learning             

Quantitative 
indicators 

number of high risk occurrences (coded amber 
and red) 

             

mean value of risk ratings (over a reference 
period, e.g. 1 year) 

             

sum of risk ratings (over a reference period, e.g. 
1 year) 

             

solidity of risk controls (defences) (rated from 0 
to 5; over a reference period, e.g. 1 year) 
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