
     УЗГОДЖЕНО

на засіданні Правління УкрЯТ
«18» березня 2014 р.,
 протокол № 100

Виконавчий секретар УкрЯТ

_________________ С.В. Барбашев

     ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами членів УкрЯТ
«___» ____________ 2014 р.
 протокол №______

Президент УкрЯТ

_________________ В.К. Бронніков

ПОЛОЖЕННЯ
про  секцію ветеранів Українського ядерного товариства

1. Загальні положення
1.1. Секція ветеранів (далі секція) створена при Українському ядерному
товаристві згідно статуту УкрЯТ.
1.2. Секція у своїй діяльності керується чинним законодавством України,
статутом УкрЯТ,  рішеннями Правління та Зборів  УкрЯТ та цим
Положенням.
1.3. Секція не є юридичною особою.

                                                           2. Мета
Секція ветеранів створюється з метою об’єднання ветеранів атомної  галузі
для розвитку їх творчої активності, а саме:

- їх участі у вирішенні актуальних завдань безпечного застосування
ядерних технологій у різних галузях людської діяльності;

- збереження ядерних знань та досвіду, технічної компетенції у роботі;
-    формування позитивного іміджу ядерної енергетики.

      -    координації зусиль та обміну досвідом роботи з ветеранськими
           організаціями у т.ч. іноземними;

- збереження наступності  поколінь в ядерній галузі та передача знань
     між ними;
- надання допомоги ветеранам АЕС у захисту  їх прав,  пільг та

привілеїв;
      -     організація фінансування заходів, узгоджених з Правлінням УкрЯТ

  ( по окремому плану).



 3. Завдання
Секція:
3.1. Розробляє та реалізує ініціативні творчі проекти, програми, заходи.
3.2. Залучає експертів для кваліфікованого висновку з питань ядерної

галузі з метою прийняття відповідальних рішень керівниками підприємств,
установ та органів влади.

3.3. Організує та проводить заходи (лекції, семінари, конференції,
форуми, брейн-ринги,екскурсії та ін.)

3.4. Проводить серед населення просвітницьку роботу по формуванню
довіри до мирного використання ядерної енергії.

3.5. Залучає ветеранів в Українське ядерне товариство.
3.6. Сприяє роботі молодіжної секції УкрЯТ у реалізації плану заходів

щодо збереження та передачі ядерних знань.
3.7. Координує роботу ветеранів на підприємствах та установах ядерної

галузі.

4.  Організація і структура роботи
4.1. Членами секції можуть бути індивідуальні члени УкрЯТ. Вступ

здійснюється на основі особистої заяви.
4.2. Керівники підприємств, організацій та установ, а також Голови

первинних організацій УкрЯТ можуть рекомендувати у склад секції УкрЯТ
своїх представників.

4.3. Керує секцією Голова, який рекомендується більшістю голосів
ветеранів секції для затвердження Зборами УкрЯТ строком на 2 роки.

4.4. Голова секції  має заступників,які обирається на засіданні секції.
4.5. Засідання секції проводяться не менш двох разів на рік.

                                                  5.  Права
Члени секції мають право:
5.1. Обирати та бути обраними до органів управління УкрЯТ.
5.2. Вносити пропозиції, клопотання, заяви, запити з питань статутної

діяльності УкрЯТ, в тому числі по вдосконаленню діяльності органів
управління, отримувати відповіді по суті своїх звернень.

5.3. Брати участь у всіх заходах, які здійснюються УкрЯТ.
5.4. Користуватися відповідними інформаційними ресурсами УкрЯТ.
5.5. Представляти інтереси УкрЯТ в державних органах, громадських

організаціях та відповідних органах іноземних держав.

                                        6. Відповідальність
6.1. Виконувати  завдання, покладені на секцію цим Положенням.
6.2. Звітувати  про  свою діяльність  перед Правлінням УкрЯТ та один

раз на рік перед зборами УкрЯТ.

Голова секції ветеранів                                                  В.О. Коровкін


