
                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

              наказ Держатомрегулювання  

                              30  березня  2021 р. № 175 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підготовки та проведення у Державній інспекції ядерного регулювання України  

 Дня охорони праці в Україні під девізом 

«Передбачати, готуватися та реагувати на кризи – ІНВЕСТУЄМО ЗАРАЗ У СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР» 
 

№ 

  п/п 

Зміст заходів Строк 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1.  Розміщення на вебсайті  Держатомрегулювання 

Плану заходів Державної інспекції ядерного 

регулювання України (далі – План заходів) з 

відзначення 28 квітня 2021 р. Дня охорони праці 

в Україні під девізом «Передбачати, готуватися 

та реагувати на кризи – ІНВЕСТУЄМО ЗАРАЗ У 

СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР» 

 01 квітня головний спеціаліст з питань охорони праці Сектору 

організаційної роботи, забезпечення діяльності керівництва 

та охорони праці (самостійний), 

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та 

цифрового розвитку 

2.  

 

 

Доведення до керівників самостійних 

структурних підрозділів Апарату Державної 

інспекції ядерного регулювання України та ДП 

«Державний науково-технічний центр з ядерної 

та радіаційної безпеки» Плану заходів з метою 

їх реалізації на відповідному рівні 

 01квітня Відділ документального забезпечення, контролю та 

взаємодії з територіальними органами (самостійний) 

3.  Проведення відкритих уроків/онлайн уроків з 

питань охорони праці в частині радіаційної 

безпеки для школярів та студентів навчальних 

закладів усіх рівнів акредитації 

квітень - 

червень 

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Північно-західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

(на правах самостійного управління), 

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Південно-східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

(на правах самостійного управління), 
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Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах 

самостійного управління), 

Центральна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Інспекція з ядерної та радіаційної безпеки в зоні 

відчуження (на правах самостійного відділу), 

 Інспекції з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, 

ДП ДНТЦ ЯРБ 

4.  Організація та проведення огляд-конкурсів з 

охорони праці на підприємствах, підбиття 

підсумків з визначенням та заохоченням кращих 

колективів (відділів) з метою підвищення рівня 

безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища  

квітень - 

травень 

ДП ДНТЦ ЯРБ 

 

5.  Оформлення (створення) куточків, стендів, 

присвячених Дню охорони праці 

 

квітень  головний спеціаліст з питань охорони праці Сектору 

організаційної роботи, забезпечення діяльності керівництва 

та охорони праці (самостійний), 

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Північно-західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

(на правах самостійного управління), 

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Південно-східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

(на правах самостійного управління), 

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах 

самостійного управління), 

Центральна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Інспекція з ядерної та радіаційної безпеки в зоні 

відчуження (на правах самостійного відділу), 

Інспекції з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, 
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ДП ДНТЦ ЯРБ 

6.  Забезпечення роботи «гарячої телефонної лінії» 

з питань охорони праці  

28 квітня головний спеціаліст з питань охорони праці Сектору 

організаційної роботи, забезпечення діяльності керівництва 

та охорони праці (самостійний) 

7.  Проведення тематичних зустрічей з трудовим 

колективом: «Передбачати, готуватися та 

реагувати на кризи – ІНВЕСТУЄМО ЗАРАЗ У 

СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР» 

квітень - 

травень 

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Північно-західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

(на правах самостійного управління), 

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Південно-східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

(на правах самостійного управління), 

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах 

самостійного управління), 

Центральна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Інспекція з ядерної та радіаційної безпеки в зоні 

відчуження (на правах самостійного відділу), 

Інспекції з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, 

ДП ДНТЦ ЯРБ 

8.  Проведення конкурсу дитячого малюнку 

«Охорона праці очима дітей» у 2021 році  

квітень - 

травень 

головний спеціаліст з питань охорони праці Сектору 

організаційної роботи, забезпечення діяльності керівництва 

та охорони праці (самостійний) 

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Північно-західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

(на правах самостійного управління), 

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Південно-східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 
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(на правах самостійного управління), 

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах 

самостійного управління), 

Центральна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Інспекція з ядерної та радіаційної безпеки в зоні 

відчуження (на правах самостійного відділу), 

Інспекції з ядерної безпеки на майданчиках АЕС 

ДП ДНТЦ ЯРБ, 

ППО Держатомрегулювання 

9.  Проведення консультацій та надання роз’яснень 

роботодавцям та працівникам щодо важливості 

застосування нових форм організації праці, 

зокрема масштабного переходу на дистанційну 

роботу під час карантину і пов’язаними з цими 

змінами розширенням можливостей для 

працівників, а також про виникнення 

потенційних ризиків щодо БЗР, зокрема 

психосоціальних ризиків  

квітень - 

грудень 

головний спеціаліст з питань охорони праці Сектору 

організаційної роботи, забезпечення діяльності керівництва 

та охорони праці (самостійний) 

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Північно-західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

(на правах самостійного управління), 

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Південно-східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

(на правах самостійного управління), 

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах 

самостійного управління), 

Центральна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Інспекція з ядерної та радіаційної безпеки в зоні 

відчуження (на правах самостійного відділу) 

10.  Підбиття підсумків щодо проведення заходів з 

нагоди «Дня охорони праці в Україні» у 

Державній інспекції ядерного регулювання 

України  

 

30 червня головний спеціаліст з питань охорони праці Сектору 

організаційної роботи, забезпечення діяльності керівництва 

та охорони праці (самостійний), 

Північна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 
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 Північно-західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

(на правах самостійного управління), 

Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Південно-східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

(на правах самостійного управління), 

Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на правах 

самостійного управління), 

Центральна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки (на 

правах самостійного управління), 

Інспекція з ядерної та радіаційної безпеки в зоні 

відчуження (на правах самостійного відділу), 

Інспекції з ядерної безпеки на майданчиках АЕС, 

ДП ДНТЦ ЯРБ 

11.  Розміщення на вебсайті Держатомрегулювання 

повідомлення про результати проведеного Дня 

охорони праці – «Передбачати, готуватися та 

реагувати на кризи – ІНВЕСТУЄМО ЗАРАЗ У 

СТІЙКІ СИСТЕМИ БЗР» 

30 червня головний спеціаліст з питань охорони праці Сектору 

організаційної роботи, забезпечення діяльності керівництва 

та охорони праці (самостійний), 

Управління інформаційно-аналітичного забезпечення та 

цифрового розвитку 

 

 

  Головний спеціаліст  з питань охорони праці   

  Сектору організаційної роботи, забезпечення діяльності керівництва 

  та охорони праці (самостійний)              Олена Зіміна 


