
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

РІШЕННЯ

від 16 жовтня 2019 р. № 

Про звернення Голови Національної комісії з 
радіаційного захисту населення України щодо 
оновлення персонального складу НКРЗУ 

Відповідно до доручення Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О.
до Комітету з питань екологічної політики та природокористування надійшло
звернення  Голови  Національної  комісії  з  радіаційного  захисту  населення
України  Скубенка  В.П.  стосовно  затвердження  нового  складу  Національної
комісії  з  радіаційного захисту населення України та її  Голови відповідно до
статті  8-1  Закону  України  «Про  захист  людини  від  впливу  іонізуючого
випромінювання» від 14 січня 1998 року № 15/98. 

Національна  комісія  з  радіаційного  захисту  населення  України  (далі  –
НКРЗУ)  створена  згідно  з  Постановою Верховної  Ради  Української  РСР від
01.08.1990 № 95-ХІІ «Про невідкладні заходи щодо захисту громадян України
від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи»  відповідно  до  Декларації  про
державний суверенітет України від 16.07.1990.

Згідно з пунктами 2 та 3 розділу ІІІ Положення про НКРЗУ пропозиції
щодо кандидатури Голови НКРЗУ та  її  персонального складу погоджуються
Президією Національної академії наук України та затверджуються Верховною
Радою України терміном на п’ять років.

Склад  НКРЗУ формується  із  числа  провідних вчених та  спеціалістів  з
питань  радіаційної  гігієни,  радіаційної  медицини,  дозиметрії,  радіобіології,
радіоекології, сільгоспрадіології, ядерного законодавства, які працюють у сфері
протирадіаційного захисту людини і навколишнього природного середовища та
ядерної  і  радіаційної  безпеки.  Важливо,  що  члени  НКРЗУ  працюють  на
громадських засадах,  а  організацію її  роботи здійснює Апарат НКРЗУ,  який
працює на постійній основі.

Згідно з Положенням про НКРЗУ її діяльність спрямована на визначення
загальних принципів та критеріїв протирадіаційного захисту життя і  здоров'я



людини  від  негативного  впливу  іонізуючих  випромінювань,  розроблення
основних  концепцій,  принципів,  норм,  правил,  стандартів  та  заходів
протирадіаційного  захисту  людини,  а  також  рекомендацій  щодо  зменшення
впливу  радіаційного  фактору,  економічних  і  соціальних  наслідків  дії
іонізуючого випромінювання.

До  кола  основних  питань  діяльності  НКРЗУ  останніми  роками  також
додалися  проблеми,  пов’язані  з  продовженням  строків  експлуатації  АЕС  в
Україні,  переглядом  меж  зон  радіоактивного  забруднення,  необхідністю
удосконалення нормативно-методичного забезпечення та гармонізації ядерного
законодавства. НКРЗУ тісно співпрацює з Міжнародною комісією радіаційного
захисту.

Рахункова  палата  України  у  своєму  Звіті  про  результати  фінансового
аудиту Національної комісії з радіаційного захисту населення України (рішення
Рахункової  палати  України  від  13.11.2018  року  № 29-1)  вважає  за  доцільне
запропонувати Верховній Раді України внести на розгляд Парламенту проект
постанови  Верховної  Ради  України  «Про  затвердження  Голови  та  складу
Національної комісії з радіаційного захисту населення України».

У Верховній Раді України восьмого скликання було зареєстровано проект
Постанови  про  затвердження  Голови  та  складу  Національної  комісії  з
радіаційного  захисту  населення  України  (реєстр.  №  6586),  але  він  не  був
розглянутий на пленарному засіданні Верховної Ради України.

    
Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Звернутися  до  Національної  академії  наук  України  стосовно

надання  пропозицій  щодо  кандидатури  Голови  Національної  комісії  з
радіаційного  захисту  населення  України,  її  чисельності  та  персонального
складу.

3. Розглянути  питання  оновлення  складу  Національної  комісії  з
радіаційного  захисту  населення  України  та  її  Голови  після  погодження
кандидатур з Президією Національної академії наук України. 

Голова Комітету                                                                     О.БОНДАРЕНКО
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