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План
роботи громадської організації «Українське ядерне товариство»
на 2017 рік
№
з/п
1.

Заходи

Термін

Виконавець

2.

3.

4.

І. Організаційна робота
1.

2.

3.
4.

На виконання Статуту в новій редакції розробити положення про Відокремлений підрозділ січень ГО «УкрЯТ», організувати його обговорення в первинних осередках товариства, затвердити лютий
рішенням Правління.
Організувати проведення зборів членів товариства первинних осередків з метою їх березень перетворення у відокремлені підрозділи та обрання кандидатів для затвердження на посади голів та квітень
їх заступників.
квітень Розробити положення про Правління ГО «УкрЯТ», ревізійну комісію і секретаріат, подати їх
травень
на затвердження конференції Товариства.
травень
Підготувати і провести звітно-виборчу конференцію ГО «УкрЯТ».

Секретаріат,
Правління
Секретаріат

Секретаріат,
Правління
Правління

Розробити і затвердити посадові інструкції штатних працівників секретаріату УкрЯТ.

5.

III квартал
Секретаріат

6.

Провести тренінг з призначеними керівниками відокремлених підрозділів ГО «УкрЯТ» з
питань удосконалення форм і методів роботи згідно з новою редакцією Статуту Товариства.
Підготувати і провести засідання Правління УкрЯТ, де обговорити такі питання:
•

7.

•
•
•
•

Інтенсифікація роботи УкрЯТ з громадськістю, ЗМІ, усіма зацікавленими сторонами по
популяризації ядерної галузі.
Створення ефективних каналів комунікації з центральними органами влади та профільними
міністерствами.
Створення експертної ради, яка буде займатися аналізом законопроектів, рішень органів
влади, що безпосередньо стосуються ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу.
Поглиблення діяльності з профспілками
Активна підтримка ветеранів - надання цільової допомоги ветеранським організаціям.

III квартал
протягом
року

Секретаріат

І півріччя

Члени Правління,
Секретаріат

II півріччя

Члени Правління,
Секретаріат

II. Науково-прикладна робота
8.

9.

10.
11.

Взяти участь у Міжнародної конференції «Сучасний підхід до здійснення науково-технічної
підтримки регулювання безпеки використання ядерної енергії: компетентність, прозорість,
відповідальність», присвяченої 25-річниці створення ДП «Державний науково-технічний центр з
ядерної та радіаційної безпеки.
Спільно з ДП «НАЕК «Енергоатом» провести Всеукраїнський конкурс рефератів учнівської
молоді «Ядерна енергетика і світ»
I етап (відбірковий) - до 20 травня 2017 року:
II етап (фінал) провести в кінці вересня 2017 року в одному з міст розташування профільних
ВНЗ - в Києві, Одесі або Львові
Спільно з асоціацією «Український ядерний форум» провести Міжнародну наукову
конференцію на тему «Низьковуглецева електроенергетика: тренди, проблеми та перспективи».
Спільно з ННЦ «ХФТІ» і Харківським національним університетом їм. В.Н. Каразіна
провести XIII Міжнародну науково-технічну конференцію молодих вчених «Молодь - ядерній
енергетиці».

22-23 березня

до 20 квітня
вересень
грудень
14-15 червня

Члени Правління

Члени Правління,
секретаріат

Секретаріат
Члени Правління

вересень
Члени Правління

III. Ювілейні заходи
12.

13.

14.

Спільно з ДП «НАЕК «Енергоатом» та Атомпрофспілкою України взяти участь в підготовці та
проведенні ювілейних заходів, присвячених 85-річчю від дня заснування теплоенергетичного
факультету Київського політехнічного інституту імені І.Сікорського (НТУУ «КПІ»),
Провести комплекс заходів, присвячених 40-й річниці введення в експлуатацію першого в
Україні атомного енергетичного реактору на ЧАЕС, в тому числі організувати підготовку і
публікацію статей членів УкрЯТ в ЗМІ, виступи членів УкрЯТ перед студентами профільних ВНЗ.
(14 грудня 1977 року був підписаний Акт приймання першого енергоблоку ЧАЕС в експлуатацію).
Організувати привітання трудового колективу ВАТ «Харківський НДтаПКІ «Енергопроект» з
85-річчям з дня заснування інституту.

березень

Члени Правління

протягом
року

Члени Правління

31 березня

Президент
ЕО «УкрЯТ»

березеньтравень
червень липень

Секретаріат
Члени Правління
Секретаріат
Члени Правління

IV. Просвітницька і культурно-масова робота
15.

16.

Спільно з ДП «НАЕК «Енергоатом» та ГО «Молодіжна енергетична спільнота» взяти участь в
організації та проведенні у м. Києві просвітницького проекту про атомну енергетику «Весняна
ядерна школа»
Спільно з ДП «НАЕК «Енергоатом » взяти участь в організації та проведення інформаційно
просвітницького проекту «Літня ядерна школа» на майданчику АЕС

2

|

17.

Провести Міжнародний молодіжний форум УкрЯТ, м. Нетішин - м. Острог

15-18 червня

18.

Семінар "Енергетичний міст ХАЕС - ЄС"

жовтень

19.

20.
21.
22.

Забезпечувати участь членів УкрЯТ в громадських слуханнях щодо продовження терміну
експлуатації енергетичних реакторів, що проводитиме Державна інспекція з ядерного регулювання
України.
Для школярів, студентів та вчителів прочитати лекції за темою «Світ атома».
Провести тренінг з активом первинних організацій з питань удосконалення форм і методів
роботи з громадськістю.
Провести прес-тури інформаційні, іміджеві, культурно-масові, просвітницькі, рекламні заходи
та РЯ-акції в районах розташування АЕС, інших ядерних об'єктів, спрямовані на роз'яснення планів
розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості України.

постійно
постійно
березеньквітень
постійно

23.

Розробити і провести заходи до святкування Дня енергетика України.

IV квартал

24.

Проводити в місцях розташування АЕС, ядерних об’єктів семінари на теми:
- «Реалізація програми по управлінню та передачі ядерних знань»,
- «Забезпечення спадкоємності і майбутнє атомної енергетики»

постійно

Молодіжна
секція
Молодіжна
секція
Члени Правління,
Секретаріат
Члени
Правління
Члени Правління,
Секретаріат
Члени Правління,
секретаріат,
відокремлені
підрозділи
Правління,
Секретаріат
Ветеранська
і молодіжна
секції

V. Співробітництво з партнерами
25.

26.
27.

28.
29.

На виконання Меморандуму про стратегічне партнерство і співпрацю між Українським
ядерним товариством і Асоціацією «Український ядерний форум» проводити партнерські наради з щокварталу
питань спільних дій.
постійно
Розвивати співробітництво з ядерними товариствами європейських і суміжних країн.
Організувати прийом у м. Києві делегації Ядерного товариства Угорщини, та провести за
участі представників ЯТУ круглий стіл, присвячений актуальним проблемам та перспективам II квартал
розвитку атомної енергетики, а також науково-технічному обміну між УкрЯТ і та Ядерним
товариством Угорщини.
Розробити заходи на виконання Меморандуму про співпрацю з Ядерним товариством
І квартал
Угорщини
Брати участь в наукових конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах, що
постійно
проводитимуться за планами УЯФ, інших партнерських громадських об’єднань.

Правління,
Секретаріат
Правління,
Секретаріат
Правління,
Секретаріат
Правління,
Секретаріат
Правління,
Секретаріат
з

VI. Видавницька і рекламна робота
ЗО.
31.
32.

Підтримувати сайт Українського ядерного товариства в робочому стані, здійснювати поточне
наповнення актуальною інформацією.
Підтримувати та постійно оновлювати сторінки Українського ядерного товариства у
соціальних мережах Facebook, Twitter та ін.
Брати участь у підготовці матеріалів та друку журналу «Ядерна енергетика та довкілля»,
співзасновниками якого є УкрЯТ та Державне підприємство “Державний науково-інженерний центр
систем контролю та аварійного реагування” (ДП «ДНІЦ СКАР»)

Г

Виконавчий секретар

і

■.......

Секретаріат
постійно
Секретаріат
постійно
2 рази на рік

Правління,
секретаріат,
ВП «ДНІЦ СКАР»

Д.А. Лавренов
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