
 
 

 

                                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                                               наказ Державної інспекції  

ядерного регулювання  України 

 «___»_грудня 2020 р. № ____ 

 

План  

роботи з громадськістю Державної інспекції ядерного регулювання України 

на 2021 рік 

 

№  

з/п 

Назва заходу Результат заходу Відповідальні за виконання Термін виконання Примітка 

 
Забезпечення доступу громадськості до інформації 

 
1 Забезпечення відкритості і 

доступності діяльності 

органів державної влади 

Оперативна підготовка та 

розміщення на вебсайті 

Держатомрегулювання 

інформаційних повідомлень 

про стан безпеки на АЕС, 

найважливіші події та 

рішення з питань 

формування та реалізації 

державної політики у сфері 

ядерної та радіаційної 

безпеки та урядовому 

порталі.  

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

 

 

 

 

 

 

Протягом року, 

відповідно до наказу 

від 25.06.11 №95 «Про 

супровід веб-сайту 

Держатомрегулювання 

України» 

Усі групи населення, 

громадськість, ЗМІ 

 

mailto:pr@snriu.gov.ua
mailto:tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua


 
 

 

Підтримка вебсайту з 

питань ядерної безпеки, 

радіаційного захисту та 

нерозповсюдження ядерної 

зброї в Україні як 

допоміжного інструменту 

інформування 

громадськості. 

ДНТЦ ЯРБ 

e-mail. 

tv_verbytska@sstc.com.ua 

 

Протягом року Усі групи населення, 

громадськість, ЗМІ 

2 Громадське обговорення 

проектів нормативно-

правових актів 

Проведення електронних 

консультацій за допомогою 

вебсайту 

Держатомрегулювання та 

урядового вебсайту 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

Структурні підрозділи 

відповідальні за розробку 

нормативно-правових актів 

Протягом року згідно з 

Планом нормативного 

регулювання 

Держатомрегулювання 

(ПНР-2021) 

Усі групи населення, 

громадськість, 

Громадська рада при 

Держатомрегулювання 

3 Безпечне використання 

ядерної енергії 

Проведення у навчальних 

закладах інформаційно-

навчальних заходів з питань 

безпечного використання 

ядерної енергії 

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

 

ДНТЦ ЯРБ 

Щоквартально Усі групи населення, 

молодь 

4 Доповідь про стан ядерної та 

радіаційної безпеки в 

Україні у 2020 році 

Підготовка та 

розповсюдження Доповіді 

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

До 1 квітня Усі групи населення, 

громадськість, ЗМІ, 

Громадська рада при 

Держатомрегулювання 

5 Всебічне і об'єктивне 

висвітлення діяльності  

органів державної влади та 

органів місцевого  

самоврядування засобами 

масової інформації 

Сприяння висвітленню ЗМІ 

заходів щодо використання 

ядерної енергії, а також 

щодо підвищення рівня 

культури ядерної безпеки в 

атомній енергетиці 

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

 

Постійно Усі групи населення, 

громадськість, ЗМІ 

 

mailto:tv_verbytska@sstc.com.ua
mailto:pr@snriu.gov.ua
mailto:tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua
mailto:pr@snriu.gov.ua
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mailto:tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua


 
 

 

6 Оперативне розв'язання 

різноманітних проблем 

особистого та 

загальносоціального 

характеру 

Проведення особистого 

прийому громадян 

керівництвом 

Держатомрегулювання 

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

Двічі на місяць Усі групи населення, 

громадськість 

 

7 Забезпечення реалізації та 

гарантування 

конституційного права на 

звернення до органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування 

Проведення «гарячих» 

телефонних ліній з питань 

регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки в 

Україні 

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

Двічі на місяць Усі групи населення, 

громадськість 

 

8 Створення механізмів 

реалізації права кожного на 

доступ до публічної 

інформації 

 

Забезпечення доступу 

громадян до публічної 

інформації, розпорядником 

якої є 

Держатомрегулювання 

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

Постійно Усі групи населення, 

громадськість 

 

 

Забезпечення залучення громадян до процесу прийняття рішень щодо формування та реалізації державної політики з питань мирного 

використання ядерної енергії та радіаційної безпеки 

 

9 Забезпечення участі 

громадян в управлінні 

державними справами, 

здійснення громадського 

контролю за діяльністю 

органів виконавчої влади 

Супровід роботи 

Громадської ради при 

Держатомрегулюванні 

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

Щокварталу Усі групи населення, 

громадськість 
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10 Налагодження механізмів 

ефективної взаємодії з 

громадськістю 

 

Організація та проведення 

регулярних робочих 

зустрічей з громадськістю в 

регіонах розташування 

ядерних установок, 

підприємств з видобування 

уранових руд та об’єктів, 

призначених для 

поводження з 

радіоактивними відходами з 

обговорення актуальних 

питань забезпечення ядерної 

та радіаційної безпеки 

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожного півріччя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі групи населення, 

громадськість, 

Громадська рада при 

Держатомрегулювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення  відкритих  

засідань  Колегії з розгляду 

питань безпеки об'єктів 

ядерної енергетики 

 

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

Відповідно до Плану 

робот Колегії 

Держатомрегулювання 

Усі групи населення, 

громадськість 

 

11 Сприяння врахуванню 

громадської думки під час 

формування та реалізації 

державної політики 

 

Проведення електронних 

консультацій по проєктам 

НПА 

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

Протягом року згідно з 

Планом нормативного 

регулювання 

Держатомрегулювання 

(ПНР-2021) 

Усі групи населення, 

громадськість 

 

 

 

Проведення публічного 

громадського обговорення 

продовження терміну 

експлуатації енергоблоку 

№1 Хмельницької АЕС 

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

Друге півріччя Усі групи населення, 

мешканці регіону 

розташування 

Хмельницької АЕС, 

Громадська рада при 

Держатомрегулювання 

mailto:pr@snriu.gov.ua
mailto:tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua
mailto:pr@snriu.gov.ua
mailto:tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua
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12 Актуальні питання ядерної 

та радіаційної безпеки 

Проведення разом з 

громадськими організаціями 

заходів з питань безпеки 

використання ядерної 

енергії 

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

 

 

Протягом року Усі групи населення, 

громадськість, 

Громадська рада при 

Держатомрегулювання 

13 Формування та реалізація 

державної політики у сфері 

безпеки використання 

ядерної енергії 

Вивчення громадської 

думки з питань формування 

та реалізації державної 

політики у сфері безпеки 

використання ядерної 

енергії 

Управління інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

цифрового забезпечення 

тел. 277-12-02. e-mail. 
pr@snriu.gov.ua, 

tv.kniazhnytska@snriu.gov.ua  

 

До 20 грудня Усі групи населення, 

громадськість, 

Громадська рада при 

Держатомрегулювання 

 

 

 

Управління інформаційно-аналітичного 

забезпечення та цифрового розвитку                                                                                                                     Тетяна КНЯЖНИЦЬКА 
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