
      

  

Схвалено постановою 

Колегії Держатомрегулювання  

від 17.02.2022  № 1  

 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАТОМРЕГУЛЮВАННЯ НА 2022 РІК 
 

1. ПОСИЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ:  

  удосконалення національного законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії, зокрема, розробка законодавчих ініціатив 

щодо визначення спеціального статусу та посилення незалежності і інституційної спроможності органу державного регулювання ядерної та 

радіаційної безпеки; 

 розробка та ухвалення окремого рішення Уряду щодо оплати праці державних інспекторів Держатомрегулювання; 

 реалізація плану заходів щодо 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 року № 1141. 

 cтворення системи державного регулювання радіаційної безпеки при поводженні з матеріалами, забрудненими природними 

радіонуклідами.  

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОГО СУПРОВОДУ: 

 реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та переоцінки безпеки діючих енергоблоків; 

 проєктів диверсифікації постачання ядерного палива для енергоблоків АЕС України; 

  введення в експлуатацію нових ядерних установок (Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, ядерної підкритичної 

установки «Джерело нейтронів»); 

 експлуатації комплексу конфайнмента та об’єкта «Укриття»; 



 
 

 
 

 експлуатації об’єктів, призначених для поводження з РАВ, на майданчику комплексу виробництв «Вектор», включаючи сховища для 

довгострокового зберігання РАВ та сховища для захоронення РАВ, з метою реалізації інтегрованого процесу поводження з РАВ. 

  проєктування та будівництва сховищ для довгострокового зберігання осклованих високоактивних радіоактивних відходів від 

переробки ВЯП АЕС України з реакторами типу ВВЕР; 

  діяльності з видобування, переробки уранових руд; припинення експлуатації уранових об’єктів;  

 приведення в безпечний стан об’єктів та майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський 

хімічний завод» та забезпечення радіаційного захисту населення; 

  виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, у тому числі введення в експлуатацію закладами охорони здоров’я 

нового сучасного рентгенодіагностичного обладнання та лінійних прискорювачів.   

3. УДОСКОНАЛЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ у сфері використання ядерної енергії. 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ за Угодою між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії 

про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з 

відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, Конвенцією про ядерну безпеку, Конвенцією про фізичній 

захист ядерного матеріалу та Поправками до неї, зобов’язань, що випливають з участі України в ініціативах ENSREG, WENRА тощо. 

5. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА, зокрема, розширення співробітництва з США за напрямами щодо: 

 напрацювання підходів до оцінки безпеки та ліцензування нових типів ядерних установок; 

 передачі експлуатуючій організації ДП «НАЕК «Енергоатом» розрахункових кодів. 

6. ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ. 

7. РОЗВИТОК, ПІДТРИМКА ТА ЗАХИСТ інформаційно-телекомунікаційної системи.  

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ в Апараті Держатомрегулювання. 


