
Державна інспекція ядерного регулювання України 

 

 

ЗВІТ  

щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

 Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони    

за IV квартал 2020 року 

 
740. Запровадження практики 

консультування суб’єктів діяльності в 

сфері використання ядерної енергії з 

експертами з радіаційного захисту 

щодо дотримання вимог 

законодавства з питань ядерної та 

радіаційної безпеки 

1) розроблення та подання на розгляд 

Кабінету Міністрів України 

законопроекту щодо внесення змін до 

Закону України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку» 

 

ВИКОНАНО 

 

2) забезпечення супроводження розгляду 

Верховною Радою України законопроекту 

 

Виконується 

Проєкт Закону України поданий Кабінетом Міністрів 

України до Верховної Ради України та зареєстрований 

за № 3869 від 16.07.2020 р. 

 

Держатомрегулювання здійснює супроводження 

розгляду законопроекту в комітетах Верховної Ради 

України. 

3) розроблення проекту положення про 

експерта з радіаційного захисту 
Виконується 

Проєкт положення про експерта з радіаційного 

захисту розробляється на підставі законопроєкту «Про 

внесення змін до Закону України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо експерта з 

радіаційного захисту, проєкт якого поданий Кабінетом 

Міністрів України до Верховної Ради України та 

зареєстрований за № 3869 від 16.07.2020 р. 

 

4) подання проекту акта Кабінету 

Міністрів України про затвердження 

положення про експерта з радіаційного 

захисту на розгляд Кабінету Міністрів 

України 

Виконується 

Подання проєкту положення про експерта з 

радіаційного захисту буде здійснено після прийняття 

законопроєкту зазначеного у п.п.3.  



755. Створення державної системи 

обліку та контролю індивідуальних 

доз опромінення працівників 

(включаючи екіпажі повітряних 

суден) 

1) розроблення проекту постанови 

Кабінету Міністрів України про 

створення єдиної державної системи 

контролю та обліку індивідуальних доз 

опромінення персоналу 

ВИКОНАНО 

 

2) опрацювання проекту постанови з 

експертами ЄС 
ВИКОНАНО  

 

3) подання проекту постанови на розгляд 

Кабінету Міністрів України 
ВИКОНАНО 

 

4) забезпечення захисту персональних 

даних осіб, для яких здійснюється облік 

індивідуальних доз опромінення 

 

ВИКОНАНО 

Відповідно до п. 5 Положення про Державний регістр 

джерел іонізуючого випромінювання,  індивідуальних 

доз опромінення та порядок оплати послуг з їх 

реєстрації, яке є додатком 2 до Порядку створення 

єдиної державної системи контролю та обліку 

індивідуальних доз опромінення,  затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання створення єдиної державної системи 

контролю та обліку індивідуальних доз опромінення» 

від 18 листопада 2020 р. № 1141, захист персональних 

даних та інформації про індивідуальні дози 

опромінення особи здійснюється відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних». 

 

5) закріплення відповідних функцій за 

Державною інспекцією ядерного 

регулювання України 

ВИКОНАНО 

 

 


