
НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА
КОМПАНІЯ

Про введення в дію Програми 
конкретних дій

Згідно з вимогами п. 5.1.2 нормативного документа «Загальні положення безпеки 
атомних станцій» (НП 306.2.141-2008) у ДП «НАЕК «Енергоатом» було розроблено та 
виконано «Програму конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури 
безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019 -  2020 роки» ПМ-Д.0.03.531-19.

Для продовження робіт з удосконалення та розвитку культури безпеки в Компанії 
розроблено наступну Програму на 2021 -  2022 роки.

Крім цього, за результатами виконання шести попередніх програм конкретних дій, 
спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі 
-  Програма), було визначено перелік постійних заходів, виконання яких покращує здатність 
Компанії підтримувати культуру безпеки.

Ефективність цих заходів полягає у можливості позитивно впливати на ставлення 
персоналу і населення до безпеки атомних станцій.

Невиконання цих заходів призведе до певної втрати зазначеного впливу.
З метою забезпечення виконання заходів нової Програми на 2021 -  2022 роки та 

постійних заходів, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК 
«Енергоатом»,

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію з дати реєстрації цього наказу «Програму конкретних дій, 
спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» на 
2021 -  2022 роки» ПМ-Д.0.0.3.531-21 (далі -  Програма) та «Перелік організаційно-технічних 
заходів, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК 
«Енергоатом», які мають виконуватися постійно» (далі -  Перелік) згідно з додатком 2 до 
цього наказу.

2. Скасувати дію «Програми конкретних дій, спрямованих на становлення і 
розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019 -  2020 роки» ПМ-Д.0.03.531- 
19.

3. Призначити виробничо-технічний департамент дирекції з виробництва 
виконавчої дирекції з виробництва та ремонтів підрозділом, відповідальним за ведення 
Програми і Переліку.

ЦВ
ДП "НАЕК "Енергоатом"
№01-634-н від 29.06.2021
КЕП: ІСотін ТТ. Б. 29.06.2021 1 5:32
ЗЕ 05083160ВВС59В0400000040ЕС050065ЕЕ1100

ЧИСТА ЕНЕРГІЯ МАЙБУТНЬОГО

НАКАЗ
м. Київ



4. Встановити список розсилки врахованих копій Програми і Переліку згідно з 
додатком 1 до цього наказу.

5. Генеральним директорам ВП, директорам ВП згідно з додатком 1 до цього 
наказу забезпечити:

5.1. Впровадження Програми та Переліку в установленому порядку.

5.2. Виконання заходів зі скасування дії «Програми конкретних дій, спрямованих 
на становлення і розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019 -  2020 
роки» ПМ-Д.0.03.531-19.

6. Керівникам структурних підрозділів Дирекції Компанії згідно з додатком 1 до 
цього наказу:

6.1. Забезпечити ознайомлення працівників з Програмою та Переліком.

6.2. Забезпечити внесення змін до відповідних посадових інструкцій за 
необхідності.

6.3. Визначити необхідність та забезпечити внесення змін до взаємопов’язаних 
виробничих документів.

6.4. Забезпечити виконання заходів щодо вилучення з обігу «Програми конкретних 
дій, спрямованих на становлення і розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» 
на 2019 -  2020 роки» ПМ-Д.0.03.531-19.

7. Керівникам ВП та структурних підрозділів Дирекції Компанії згідно з 
додатком 1 до цього наказу організувати виконання Програми і Переліку та забезпечити 
надання до виконавчої дирекції з виробництва та ремонтів піврічних звітів про їх реалізацію.

Термін -  до 20.01.2022, 20.07.2022, 20.01.2023

8. Виконавчому директору з виробництва та ремонтів забезпечити розроблення та 
надання піврічних звітів про виконання заходів Програми і Переліку на розгляд Ради з 
культури безпеки ДП «НАЕК «Енергоатом».

9. Директору з якості та управління внести Програму до чинного «Переліку 
виробничої документації ДП «НАЕК «Енергоатом» у встановленому порядку.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на тимчасово виконуючого 
обов’язки першого віце-президента -  технічного директора.

Тимчасово виконуючий обов’язки президента Петро КОТІН

М. Бовсуновська 
277 78 01 (81 23)
ш.Ьоу8ипоу8кауа@йігексу.аіош.§оу.иа



Список розсилки 
врахованих копій Програми та Переліку

№
з/п

Підрозділ Програма Перелік

1 ВП ЗАЕС 1 1

2 ВП РАЕС 1 1

3 ВП ЮУАЕС 1 1

4 ВП ХАЕС 1 1

5 ВП НТЦ 1 1

6 ВП АРС 1 1

7 ВП АПІ 1 1

8 ВП АЕМ 1 1

9 ВП АТЦ 1 1

10 ВП «Управління справами» 1 1

11 ВП «КБ «Атомприлад» 1 1

12 ВП «Автоматика та машинобудування» 1 1

13 Виконавча дирекція з виробництва та 
ремонтів

1 1

14 Виконавча дирекція з персоналу 1 1

15 Дирекція з ядерної та радіаційної 
безпеки

1 1

16 Дирекція з якості та управління 1 1

17 Дирекція з нагляду за безпекою 1 1

18 Дирекція з комунікацій 1 1

19 Дирекція з міжнародного 
співробітництва

1 1
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АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Погоджено

Посада Підпис Дата Ініціал імені, 
прізвище

Тимчасово виконуючий обов’язки 
першого віце-президента -  технічного
директора______________________
Генеральний інспектор -
.директор з безпеки___________ _

О. Остаповець

/ Заступник генерального інспектора -  
директор з нагляду за безпекою_____

у Д. Білей

Д . о & я .
О. Остаповець

Тимчасово виконуючий обов’язки 
виконавчого директора з виробництва 
та ремонтів________________________

Л . с х . а ( І. Полович

Виконавчий директор з персоналу О. Бояринцев

Директор з якості та управління Ю. Гашева
Директор з міжнародного 
співробітництва________ Т. Токарський

Департамент з комунікацій О. Курдінович

Директор ВП НТЦ М 0 ь М. Власенко
Головний інженер ВП ЗАЕС (перший 
заступник генерального директора)

ист від 23.04.2021 
№ 59-23/9863 І. Мурашов

Головний Інженер ВП РАЕС-перший 
заступник генерального директора

Лист від 22.04.2021 
№7408/131 П. Ковтонюк

Головний Інженер ВП ХАЕС Лист від 23.04.2021 
№39-11-295/5622 О. Клєпов

Головний Інженер ВП ЮУАЕС Лист від 23.04.2021 
№ 62/7259 М. Феофентов

Заступник директора з персоналу 
ВПАРС

Лист від 20.04.2021 
№38-35/86/1665 В. Комаров

Директор ВП АТЦ Лист від 21.04.2021 
№ 823/40 І. Бугайов

Генеральний директор ВП АЕМ Лист від 23.04.2021
№3164/09-1 Г. Городнер

Розроблено

Посада Підпис Дата Ініціал Імені, 
прізвище

Начальник відділу хімічних технологій 
виробничо-технічного департаменту 
дирекції з виробництва виконавчої 
дирекції з виробництва та ремонтів

чІІОу С. Ясенева

Нормоконтроль

Посада Підпис Дата

" , уС/

Ініціал імені,
прізвище

а %
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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Культура безпеки набір правил і особливостей діяльності організацій і окремих
осіб, який встановлює, що проблемам безпеки АС як таким, 
що мають вищий пріоритет, приділяється увага, визначена їх 
значущістю (НП 306.2.141-2008, п. 2.50)

Адміністрація АС керівники та інші посадові особи АС, які наділені в
установленому порядку правами та на яких покладені 
обов'язки І відповідальність за забезпечення безпеки під час 
будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та зняття
з експлуатації АС (НП 306.2.141-2008, п. 2.3)

Атомна станція (АС) виробничо-технологічний комплекс, спроектований для
виробництва енергії з використанням ядерної установки 
(установок), розташований в межах визначеної проектом 
території та укомплектований необхідним персоналом 
(НП 306.2.141-2008, п. 2.6)

Кваліфікація персоналу рівень професійної підготовленості персоналу АС
(НП 306.2.141-2008, п. 2.42)

Компетентність здатність застосовувати знання та навички для досягнення
запланованих результатів (ДСТУ 180 9000:2015, п.3.10.4)

Коучинг інноваційний метод розвитку персоналу, який допомагає
керівнику спільно з працівниками розкрити їх потенціал, 
можливості та здібності для підвищення продуктивності 
шляхом спрямування працівника на самостійний пошук 
кращих рішень за допомогою ретельної самооцінки, оцінки, 
цілеспрямованої практики та регулярного зворотного зв’язку 
(ПЛ-К.0.07.005-17)

Критерії безпеки встановлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та
радіаційної безпеки критерії, відповідно з якими 
обґрунтовується безпека АС (НП 306.2.141-2008, п. 2.49)

Методика, процедура установлений спосіб виконання роботи чи процесу (ДСТУ
180 9000:2015, п.3.4.5)

Організаційна розподіл відповідальності, повноважень і взаємовідносин між
структура працівниками (прийнято в цій програмі)

Організація особа чи група людей, які мають свої власні функції з
відповідальністю, повноваженнями та взаємовідносинами, 
щоб досягати своїх цілей (ДСТУ 180 9000:2015, п.3.2.1)

Система сукупність взаємопов'язаних або взаємодійних елементів 
(ДСТУ 180 9000:2015, п.3.5.1)
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ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

АС атомна станція

АЕС атомна електрична станція

ВДВтаР виконавча дирекція з виробництва та ремонтів

ДУКП ВДП департамент управління кваліфікацією персоналу 
виконавчої дирекції з персоналу

ДЯРБ дирекція з ядерної та радіаційної безпеки

ДЯУ дирекція з якості та управління

ВП відокремлений підрозділ

ВП АРС відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс»

ВП АЕМ відокремлений підрозділ «Атоменергомаш»

ВП ЗАЕС відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС»

ВП ЮУАЕС відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС»

ВП РАЕС відокремлений підрозділ «Рівненська АЕС»

ВП ХАЕС відокремлений підрозділ «Хмельницька АЕС»

ВП НТЦ відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр»
ДП «НАЕК «Енергоатом», 
Компания

Державне підприємство «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ДК департамент з комунікацій

ВДП виконавча дирекція з персоналу

д м е дирекція з міжнародного співробітництва

ДНБ дирекція з нагляду за безпекою

КБ культура безпеки

ЛОФ людський та організаційний фактори

МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії

НТЦ навчально-тренувальний центр

РГКБ робоча група з культури безпеки ДП «НАЕК 
«Енергоатом»

Ш8АО Ш етаііопаї Мисіеаг 8аїеіу Асіуізогу Огоир 
- (Міжнародна Консультативна Група з Ядерної 
безпеки)
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ВСТУП

Усвідомлюючи важливість безпеки при експлуатації АЕС та враховуючи 
рекомендації МАГАТЕ, ДП «НАЕК «Енергоатом» на постійній основі здійснює 
діяльність з формування, підтримки та підвищення рівня культури безпеки.

Метою цієї діяльності є створення атмосфери прихильності персоналу до безпеки, 
усвідомлення особистої відповідальності за безпеку та дотримання принципів культури 
безпеки.

В 2009 році на вимоги нормативно-правового акта Держатомрегулювання НП
306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій» в ДП «НАЕК 
«Енергоатом» було ухвалене рішення поставити діяльність з формування та підвищення 
культури безпеки на постійну планову основу і здійснювати її за спеціально 
розробленими Програмами конкретних дій.

Згідно з п.5.1.2 НП 306.2.141-2008 Програма конкретних дій, спрямована на 
становлення та розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі -  
Програма), повинна включати три рівні:

* технічна політика керівництва в області безпеки;
* відповідальність та обов'язки керівництва щодо забезпечення безпеки АС;
* відповідальність та обов’язки кожного працівника щодо забезпечення безпеки 

АС.
Виконання Програми розраховано на 2 роки.
За період з 2009 року у ДП «НАЕК «Енергоатом» було розроблено та впроваджено 

шість Програм підвищення рівня культури безпеки (на 2009-2010 р., 2011-2012 р., 2013- 
2014 р., 2015-2016 р., 2017-2018р., 2019-2020 р.).

Реалізація Програм дозволяє визначати подальші шляхи з підвищення культури 
безпеки і розробляти нові заходи.

Програма на 2019-2020 рр. охоплювала продовження реалізації заходів «Плану 
конкретних заходів, спрямованих на вдосконалення і управління культурою безпеки в 
ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі -  План), який був розроблений за результатами проекту 
програми ІСЯБ 2009 року Ш  .05/09 Т5 «Допомога в розробці програми щодо 
вдосконалення культури безпеки на АЕС».

Заходи Плану передбачали послідовне і поетапне впровадження рекомендацій, 
наданих Консультантом (Компанія «ІЬегсІгоІа»), які були побудовані з урахуванням 
кращої міжнародної практики і досвіду провідних західних АЕС з питань управління 
культурою безпеки.

Планом також передбачалися заходи щодо формування в ДП «НАЕК 
«Енергоатом» культури «непокарання» («необвинувачення»), подальше впровадження 
яких передбачається здійснити в рамках нової Програми на 2021-2022 рр.

Очікується, що ці заходи будуть сприяти підвищенню ефективності процесу 
обліку подій низького рівня і нерозвинених подій на АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 «Програма конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток 

культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2021 -  2022 роки» (далі - Програма) 
розроблена на виконання вимог «Загальних положень безпеки атомних станцій» НП
306.2.141-2008 та з урахуванням вимог таких документів:

* Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 
№ 39/95-ВР;

* Конвенція про ядерну безпеку, ратифікована Законом України №736/97-ВР 
від 17.12.97 р.;

* НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій»;

* НП 306.1.190-2012 «Загальні вимоги до системи управління діяльністю у 
сфері використання ядерної енергії»;

* НП 306.1.182-2012 «Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої 
організації (оператора)»;

* 75-Ш8АО-4, Культура безопасности. Доклад международной 
консультативной группи по ядерной безопасности МАГАТЗ, Вена, 1991.

* Ш8АО-12, Основньїе принципи безопасности атомних злектростанций. 
Доклад международной консультативной группьі по ядерной безопасности, МАГАТЗ, 
Вена, 1999;

* Ш8АО-13, Менеджмент зксплуатационной безопасности на атомних 
злектростанциях. Доклад международной консультативной группьі по ядерной 
безопасности, МАГАТЗ, Вена, 1999;

* Ш8АО-15, Ключевие вопроси практики повишения культури безопасности, 
МАГАТЗ, Вена, 2002;

* 8К8 N0. 11. Развитие культури безопасности в сфере использования ядерной 
знергии. Практические совети по улучшению МАГАТЗ, Вена, 1998;

* ТЕСВОС-1329, Культура безопасности на ядерних установках. Руководство 
по повишению культури безопасности. МАГАТЗ, Вена, 2002;

* 08К  Рагі 2, Лидерство и менеджмент для обеспечения безопасности. 
МАГАТЗ, Вена, 2017;

* Протокол від 12.12.2020 №132 наради робочої групи з КБ ДП «НАЕК 
«Енергоатом».

1.2 Програму розроблено на заміну «Програми конкретних дій, спрямованих на 
становлення і розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019-2020 роки» 
ПМ-Д.0.03.531-19.

1.3 Програма є документом системи управління Компанії за напрямом 4.50 
«Формування культури безпеки» за класифікацією СОУ НАЕК 180:2020 «Організація 
процесів управління. Класифікатор напрямів діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом».

1.4 Програма встановлює організаційно-технічні заходи, спрямовані на 
підтримку та розвиток культури безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом», і, відповідно до 
вимог «Загальних положень безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008 (п.5.1.2), 
структурована на трьох рівнях:
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• технічна політика керівництва в області безпеки;
• відповідальність та обов'язки керівництва щодо забезпечення безпеки АС;
• відповідальність та обов’язки кожного працівника щодо забезпечення безпеки

АС.
1.5 Структура розділів та заходів кожного рівня розроблена з врахуванням 

документів НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій» (п. 5.1.), 
НП 306.1.190-2012 «Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері 
використання ядерної енергії» та НП 306.1.182-2012 «Вимоги до системи управління 
діяльністю експлуатуючої організації (оператора)».

1.6 Відповідно до п.5.1.2 «Загальних положень безпеки атомних станцій» НП
306.2.141-2008, на підставі цієї Програми, у кожному ВП АЕС розробляються Програми 
конкретних дій з розвитку культури безпеки.

1.7 За ведення Програми відповідає виконавча дирекція з виробництва та 
ремонтів.

1.8 Програма має знаходитися у фонді виробничої документації Дирекції 
Компанії (оригінал), у ВДВтаР, ВДП, ДНБ, ДК, ДМС, ДЯРБ, ДЯУ та ВП АЕС, ВП НТЦ, 
ВП АРС, ВП АПІ, ВП АЕМ, ВП АТЦ, ВП УС, ВП АтаМ, ВП «КБ «Атомприлад» 
(враховані копії).
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2 ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ В ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7

1 Технічна політика керівництва в сфері безпеки

1.1 Встановлення пріоритету безпеки над економічними та виробничими цілями

1.1.1 Опублікувати на офіційному \¥ЕВ- 
сайті Компанії матеріали щодо 
реалізації політики «непокарання» у 
Компанії.

30.06.2021 ДК ДК Доведення інформації 
працівникам Компанії 
щодо поточного стану 
реалізації політики 
«непокарання»

1.1.2 Висвітлювати в корпоративних ЗМІ 
АЕС матеріали щодо реалізації 
політики «необвинувачення» 
(непокарання) (не менше 3-х публікацій 
на рік)

Щокварта
льно

ДК ВП АЕС Доведення інформації 
працівникам Компанії 
щодо поточного стану 
реалізації політики 
«непокарання»

1.1.3 Розробити концепцію та стратегію 
підвищення ефективності врахування 
досвіду експлуатації (далі -  ДЕ) у 
Компанії, що повинні розглядати 
врахування ДЕ як основний вид 
діяльності, та встановлювати вимоги до 
виробничих підрозділів та їх керівників 
стосовно ефективного виконання 
Програми врахування ДЕ, 
стимулювання врахування ДЕ, та 
надання активної підтримки відділам з 
врахування ДЕ.

2022 ВДВтаР ВДВтаР,
ВП АЕС

Підвищення пріоритету 
діяльності щодо 
врахування досвіду 
експлуатації в Компанії

Пропозиції місії
МАГАТЕ
РК08РЕК
2018
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П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7
1.1.4 Розробити галузеву систему (програму) 

якості проведення розслідування 
експлуатаційних подій (ЕП), яка б 
визначала детальний покроковий 
порядок організації та проведення 
розслідувань ЕП, критерії оцінки якості 
розслідувань ЕП, вимоги до 
кваліфікації персоналу з аналізу та 
розслідування ЕП, навчання цього 
персоналу, порядок аналізу корінних 
причин (АКП) ЕП із застосуванням 
встановлених в Компанії методів АКП, 
тощо.

2022 ВДВтаР ВДВтаР,
ВП АЕС

Впорядкування в ДП 
«НАЕК «Енергоатом» 
діяльності 3 
розслідування подій.

Пропозиції місії 
МАГАТЕ 
РК08РЕК 

2018 
Рішення колегії 

Держатомрегулюв 
ання від 

09.08.2018 № 06. 
Пропозиції за 
результатами 

проведеного ДП 
«НАЕК 

«Енергоатом» 
системного 

аналізу порушень 
та відхилень в 
роботі АЕС у 

2014-2018 роках з 
урахуванням усіх 

факторів, що 
впливали на ці 

події
1.1.5 Ввести в Компанії галузеву 

автоматизовану інформаційну систему 
(АІС) «Досвід», розроблену за 
проектом ІСЯБ № Ш .05/ 09Т4 у ВП 
ЮУАЕС, І яка пройшла дослідну 
експлуатацію у ВП ЗАЕС і відповідає

2022 ВДВтаР ВДВтаР,
ВП АЕС,

Підвищення 
ефективності 
врахування досвіду 
експлуатації у Компанії.

Програма 
впровадження і 
розвитку АІС 

«Досвід»
ПМ-Д.0.03.702-20.
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П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7
сучасним вимогам до таких ІС (буде 
містити повну Інформацію про ЗП і 
МЗП, коригувальні заходи (КЗ), 
зовнішній досвід експлуатації (ДЕ), 
позитивні практики, інструменти 
аналізу, побудови трендів, графіків, 
від стеження реалізації КЗ, тощо).

1.1.6 Ввести в Компанії методологію 
підвищення ефективності роботи 
персоналу НЕГР, яка розроблена за 
проектом ІСЯБ № 01.05/ 09Т4 у ВП 
ЮУАЕС і пройшла дослідну 
експлуатацію у ВП ЗАЕС, для 
використання її персоналом АЕС і 
Дирекції при аналізі корінних причин 
(АКП) експлуатаційних подій.

2022 ВДВтаР ВДВтаР,
ВП АЕС,

Підвищення 
ефективності 
врахування досвіду 
експлуатації у Компанії.

Програма 
впровадження і 
розвитку АІС 

«Досвід»
ПМ-Д.0.03.702-20.

1.1.7 Вдосконалити Методичні вказівки 
щодо розроблення, реалізації, контролю 
виконання і оцінки результативності 
коригувальних заходів (КЗ) МТ- 
Д.0.03.464-19 (щодо оцінки виконання 
окремих КЗ, ідентифікації негативних 
тенденцій, тощ о).

2022 ВДВтаР ВДВтаР,
ДНБ, 

ВП АЕС

Підвищення 
ефективності 
врахування досвіду 
експлуатації у Компанії.

Пропозиції місії 
МАГАТЕ 
РК08РЕК 

2018 
Пропозиції за 
результатами 

проведеного ДП 
«НАЕК 

«Енергоатом» 
системного 

аналізу порушень 
та відхилень в
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П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7
роботі АЕС у 

2014-2018 роках з 
урахуванням усіх 

факторів, що 
впливали на ці 

події
1.1.8 Вдосконалити Типове положення

порядок про розслідування і обліку 
малозначущих подій (МЗП) ГІЛ- 
Д.0.03.463-20 (щодо інформування про 
МЗП та проблеми низького рівня, кодів 
МЗП, тощо).

2022 ВДВтаР ВДВтаР, 
ВП АЕС

Підвищення 
ефективності 
врахування досвіду 
експлуатації у Компанії.

Пропозиції місії
МАГАТЕ
РК08РЕК

2018

1.1.9 Розробити процедуру (правила) аналізу 
і оцінки проактивних тенденцій, 
зокрема з точки зору безпеки.

2022 ВДВтаР ВДВтаР,
ВП АЕС

Підвищення 
ефективності 
врахування досвіду 
експлуатації у Компанії

Пропозиції місії 
МАГАТЕ 
РК08РЕК 

2018 
Пропозиції за 
результатами 

проведеного ДП 
«НАЕК 

«Енергоатом» 
системного 

аналізу порушень 
та відхилень в 
роботі АЕС у 

2014-2018 роках з 
урахуванням усіх 

факторів, що
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П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7
впливали на ці 

події

1.2 Дотримання вимог виробничих інструкцій та технологічних регламентів безпечної експлуатації енергоблоків

1.3 Підбір, навчання та підтримання кваліфікації керівників та працівників

1.3.1 Активізувати діяльність НТЦ ВП АЕС 
та ВП АРС з організації та проведення 
навчально-тематичних тренінгів за 
темами:
«Лідерство у забезпеченні культури 
безпеки»;
«Культура безпеки»;
«Психологічні аспекти запобігання 
помилковим діям персоналу на 
промислових підприємствах із 
підвищеною небезпекою».

2022 ДУКП
ВДП

ВП АЕС 
ВП АРС

Забезпечення 
підвищення кваліфікації 
працівників за 
значущими тематиками 
із залученням сторонніх 
навчальних закладів (які 
мають інше коло 
обізнаності у вказаній 
проблематиці, що 
виходить за рамки 
станційних навчально-

До 2014 року такі 
курси підвищення 
кваліфікації діяли 
на постійній 
основі у 
СНУЯЕтаП, проте 
на теперішній час 
аналогічна 
практика відсутня.
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П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7
1.3.2 Опрацювати з навчальними закладами 

та організаціями України питання 
організації на постійній основі курсів 
підвищення кваліфікації для керівників 
та фахівців ДП «НАЕК «Енергоатом» за 
тематиками:
- «Лідерство у забезпеченні культури 
безпеки»;
- «Культура безпеки»;
«Психологічні аспекти запобігання 
помилковим діям персоналу на 
промислових підприємствах із 
підвищеною небезпекою».

2022 ДУКП
ВДП

РГКБ, 
ВП АЕС

тренувальних центрів)

1.3.3 Організувати семінар (або вебінар) для 
представників РГКБ щодо методології 
оцінки ефективності реалізації заходів, 
направлених на становлення та 
розвиток культури безпеки, 
Британського енергетичного інституту 
(Епег^у Ішііййе) «Неагіз апсі Мішіз» із 
залученням для викладання сторонньої 
організації.

2022 РГКБ д м е ,
РГКБ

Забезпечення принципу 
постійного поліпшення 
профільної діяльності 
щодо вдосконалення 
культури безпеки
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П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7
1.3.4 Проводити актуалізацію навчально- 

методичних матеріалів в частині 
навчання персоналу ВП АЕС з питань 
застосування базових принципів й 
інструментів попередження 
помилкових дій персоналу, а також 
політики (культури) відкритості, довіри 
та необвинувачення персоналу. 
Проводити навчання, підтримку та 
підвищення кваліфікації керівників та 
персоналу ВП АЕС з питань 
застосування базових принципів й 
інструментів попередження 
помилкових дій персоналу, а також 
політики (культури) відкритості, довіри 
та необвинувачення персоналу.

2021-2022 ДУКП
в д п

ВП АЕС Попередження помилок 
персоналу ВП АЕС

1.3.5 Впровадити процес виконання 
спостереження та коучингу у ВП, які 
займаються ремонтними роботами на 
території ВП АЕС та які займаються 
виготовленням продукції для ВП АЕС 
згідно з вимогами ПЛ-К.0.07.005-17.

2021-2022 ВДВтаР ВП АЕМ, 
ВП АРС

Запобігання виникнення 
помилок персоналом

1.3.6 Розробити та впровадити модель 
безпечної поведінки персоналу 
(поведінки на виробництві, відношення 
до невідповідностей, застосування 
інструменту та 313)

2021-2022 ВДВтаР ВП АЕМ, 
ВП АРС

Формування розуміння 
кожним працівником 
впливу його діяльності 
на безпеку
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П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7
1.3.7 Формування щорічного звіту у ВП щодо 

функціонування системи спостережень 
і коучингу.

2022 РГКБ ВП АЕС 
ВП АРС 
ВП АЕМ

Визначення стану 
функціонування 
системи спостережень і 
коучингу

1.4 Постійне вдосконалення виробничих інструкцій на основі досвіду що накопичується та результатів науково-технічних 
досліджень

1.4.1 Вдосконалити процедуру обміну 
досвідом експлуатації між ВП АЕС за 
допомогою збору в бази даних та 
аналізу технічних рішень, прийнятих на 
інших АЕС

2022 ВДВтаР ВП НТЦ Попередження помилок 
персоналу ВП АЕС

1.4.2 Опрацювати питання залучення 
сторонньої організації (шляхом 
укладання між ДП «НАЕК 
«Енергоатом» та нею безвартісного 
договору про співробітництво) задля 
подальшого науково-технічного 
супроводу та підтримки діяльності 
підрозділів психологічного 
забезпечення та розвитку персоналу (в 
частині методологічної та експертної 
допомоги, оновлення баз 
психологічного тестування тощо).

2022 ДУКП
ВДП

РГКБ, 
ВП АЕС

Підвищення 
професійного рівня та 
вдосконалення 
технічних та навчально- 
методичних засобів

На відміну інших 
країн в Україні 
відсутні установи, 
які здійснювали б 
на постійній 
основі наукові 
дослідження в 
галузі психології 
та соціології з 
орієнтацією на 
специфіку атомно- 
енергетичної 
галузі та 
відповідні 
інноваційні 
розробки (на



ДП «НАЕК «Енергоатом» Програма конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури
Стор. 17

ПМ-Д.0.03.531-21 безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2021-2022 роки

П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7
кшталт НДЦ 
«Прогноз» та 
«Екопсі» в РФ, 
Будапештській 
вищій технічній 
школи в Угорщині 
тощо).

1.4.3 Актуалізація «Программьі внедрения
системи управлення конфигурацией 
АЗС» ПМ-Д.0.41.534-17 та реалізація 
заходів відповідно до Програми

2021 ВП н щ ВДВтаР,
ДЯРБ, 

ВП АЕС

Підвищення поточного 
рівня безпеки та 
надійності роботи 
енергоблоків ВП АЕС

1.5 Постійне вдосконалення технологічних регламентів на основі досвіду що накопичується та результатів науково- 
технічних досліджень

1.6 Підвищення якості документації та якості ведення записів

1.6.1 Розробити шаблон надання інформації 
для включення до «Зведеного звіту 3 
культури безпеки» в частини виконання 
програм конкретних дій з культури 
безпеки (галузевої та станційних).

31.12.2021 Голова
РГКБ

Члени РГКБ Вдосконалення і 
підвищення якості звітів 
з оцінки культури 
безпеки.

1.7 Аналіз та оцінка стану культури безпеки, а також контроль виконання відповідальних заходів

1.7.1 Опрацювати питання залучення 
інструментів технічної допомоги 
МАГАТЕ в частині ознайомлення РГКБ 
ДП «НАЕК «Енергоатом» із новою 
методологією оцінки та самооцінки 
культури безпеки, що відображені в

2022 д м е ДМС, РГКБ Підтримка актуального 
стану існуючої системи 
оцінки культури 
безпеки, приведення її у 
відповідність до кращих 
світових стандартів,

«Лидерство и 
менеджмент для 
обеспечения 
безопасности» 
08Н  Рай 2, 
п. 6.9, 6.11
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П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7
документах ІАЕА-8У8-32 «Іпсїерепсіепі; 
8аіе1у Сиїйіге Аззеззтепі (І8СА) 
Оиісіеїтез» та 8а&1у Керогіз 8егіе§ N0. 
83 «Рег£огтіп§ 8а&1у Сиііиге 8е1£- 
Аззеззтегйз» шляхом проведення у 
ДП «НАЕК «Енергоатом» одного з 
варіантів заходів:
- профільного семінару для РГКБ під 
егідою МАГАТЕ за участі розробників 
вказаних документів, або провідних 
експертів;
- місії 8ССІР - 8аГеіу СиІШге Сопііпиоиз 
Ітргоуетепі: Ргосезз (із залученням 
РГКБ в якості слухачів та виконавців 
«пілотної» самооцінки).

підготовка ВП АЕС до 
місій 08АКТ, які 
можуть проходити на 
корпоративному рівні, 
або на майданчиках 
ВП АЕС у майбутньому.

1.7.2 Забезпечити обмін позитивним 
досвідом з питань культури безпеки 
серед ВП АЕС (в рамках періодичних 
робочих нарад РГКБ).

2021-2022 РГКБ Дирекції, ВП Реалізація зворотного 
зв’язку з питань 
культури безпеки.
Аналіз досвіду роботи та 
його використання для 
підвищення безпеки.

1.7.3 Внести відповідні зміни в програму 
перевірки стану культури безпеки у 
відокремлених підрозділах ДП «НАЕК 
«Енергоатом» ПМ-Д.0.26.217-18 в 
частині проведення перевірки 
дотримання культури безпеки при 
проміжному зберіганні

2021 ДНБ ВП АРС Вдосконалення 
документації та 
процедури перевірки 
стану культури безпеки
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П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7
відпрацьованого палива на майданчику 
ЦСВЯП ВП АРС

1.7.4 Опрацювати питання здійснення в цикл 
2023-2024 рр. незалежної оцінки 
культури безпеки та лідерства задля 
забезпечення безпеки у ДП «НАЕК 
«Енергоатом» та ВП із залученням 
інструментів міжнародного 
співробітництва (асіст-візити ВАО 
АЕС, перевірочні місії МАГАТЕ).

2022 РГКБ ДМС, РГКБ Проведення цільової 
незалежної оцінки 
культури безпеки та 
лідерства у ДП «НАЕК 
«Енергоатом»

1) Проведення
періодичних
незалежних
перевірок культури
та лідерства задля
забезпечення
безпеки із
залученням для
такої перевірки
кваліфікованих
фахівців
передбачено
вимогами
документу
МАГАТЕ 08КРай
II, проте по
теперішній час ДП
«НАЕК
«Енергоатом»
використовує
виключно
інструменти
самооцінювання
(відповідними
комісіями ВП та
галузевими
комісіями
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П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7
експлуатуючої
організації.)
2) Вимоги 
проведення 
незалежної (від 
ЕО) перевірки 
культури безпеки є 
одним із
корегувальних дій 
по 8ЕК 2020-01 -  
враховуючи те, що 
ПП ВАО АЕС на 
АЕС України 
переходитимуть до 
юрисдикції 
Паризького центру 
можна очікувати, 
що проведення 
таких незалежних 
перевірок стане 
предметом 
розгляду таких ПП 
ВАО АЕС-ПЦ.

1.7.5 Забезпечити перегляд документу ІІЛ- 
Д.0.41.549-13 «Положение о 
требованиях к отчету по оценке 
еостояния культури безопасности в ГП 
«НАЗК «Знергоатом» відповідно до 
положень документу СОУ НАЕК

Протягом
дев’ять
місяців

ПІСЛЯ

введення в 
дію СОУ

ВП НТЦ ВП НТЦ, 
ВП АЕС, 

ДНБ

Актуалізація 
профільного документу, 
що визначає вимоги до 
проведення перевірок 
стану культури безпеки 
в Компанії.

Документ не 
переглядався 
жодного разу з 
періоду розробки 
та введення в дію 
на початку 2013



ДП «НАЕК «Енергоатом» Програма конкретних дій, спрямованих на становлення і розвиток культури
Стор. 21

ПМ-Д.0.03.531-21 безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2021-2022 роки

П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7
111:2021 «Формування культури 
безпеки. Підтримання та розвиток 
культури безпеки в ДП «НАЕК 
«Енергоатом». Загальні положення».

НАЕК
111:2021

року -  він має 
суттєві протиріччя 
із діючими 
документам, 
майбутнім СОУ 
НАЕК та 
практикою 
перевірок, що 
склалася, проте не 
може бути 
анульований через 
брак відповідних 
положень у інших 
документах 
Компанії

1.7.6 Розглянути питання введення 
(включення) до складу інструментарію, 
що використовується при проведенні 
перевірок стану культури безпеки у ВП 
комісіями ЕО, таких інструментів, як 
інтерв’ю (за опитувальниками 
МАГАТЕ) та фокус-групи шляхом:
- внесення відповідних змін до 
ПМ-Д.0.26.217-18 та ПЛ-Д.0.41.549-13;
- розробки окремих процедур 
проведення інтерв’ю та фокус-групових 
досліджень за тематикою культури

2021 ДНБ 
ВП н т ц

РГКБ, 
ВП АЕС, 

ДНБ

Приведення практики 
проведення перевірок та 
оцінок культури безпеки 
до кращої світової 
практики, що викладена 
в документах МАГАТЕ

Результати 
засідання РГКБ, 
що викладені в 
протоколі від
20.12.2020 № 132
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П.н. Захід Строк
виконання Куратор Виконавці 

та учасники Мета заходу Підстава

1 2 3 4 5 6 7
безпеки (з урахуванням відповідного 
методичного документа ВП ЮУАЕС).

1.7.7 Організувати анкетування персоналу 
Компанії згідно з «Методикою 
проведення опитування з культури 
безпеки у ДП «НАЕК «Енергоатом»
МТ-Д.0.06.496-20

2022 ДЯУ Дирекція та 
ВП Компанії

Отримання результатів 
оцінки стану культури 
безпеки ДП «НАЕК 
«Енергоатом»

1.7.8 Проведення перевірок стану Культури 
безпеки у ВП АЕС.

2022 ДНБ ВП АЕС Отримання результатів 
оцінки стану культури 
безпеки ДП «НАЕК 
«Енергоатом».

1.8 Зв’язок з громадськістю

1.8.1 Вести роботу з інформування населення 
про стан безпеки та культури безпеки в 
експлуатуючій організації.

2021-2022 ВП АЕС, 
ДК

ВП АЕС, 
ДК

Інформування 
населення та
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1.8.2 Забезпечувати наповнення окремих 
рубрик розділу «Культура безпеки» на 
офіційному \¥ЕВ-сайті Компанії та 
\¥ЕВ-сайтах ВП АЕС (зокрема щодо 
радіаційної безпеки, поводження з РАВ, 
підготовки до зняття з експлуатації 
тощо).

2021-2022 ДК ДК, 
ВП АЕС

зацікавлених сторін 
про стан безпеки і 
культури безпеки
ВП АЕС

1.8.3 Готувати інформаційні повідомлення,
тематичні теле/радіосюжети з питань 
культури безпеки для постійних рубрик 
на офіційних сторінках ДП «НАЕК 
«Енергоатом» та ВП АЕС в соціальних 
мережах.

2021-2022 ДК ВП АЕС

1.8.4 Готувати тематичні теле/радіосюжети з 
питань культури безпеки

2021-2022 ДК ВП АЕС

1.8.5 Готувати тематичні статті з культури 
безпеки для публікації і газетах ВП 
АЕС.

2021-2022 ДК ВП АЕС

1.8.6 Під час взаємодії із міністерством 
освіти і науки України, закладами вищої 
та професійної освіти, школами в 
рамках бренду «Енергоатом-Освіта» 
всебічно застосовувати всі можливі 
інструменти інформування (відкриті 
лекції, навчальні посібники, 
просвітницькі проекти тощо) щодо 
культури безпеки в ДП «НАЕК 
«Енергоатом».

2021-2022 ДК ДК, 
ВП АЕС
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2 Відповідальність та обов’язки керівництва щодо забезпечення безпеки АС

2.1 Встановлення керівниками всіх рівнів атмосфери довіри та таких підходів до колективної роботи, які сприяють 
укріпленню позитивного ставлення до безпеки

2.1.1 Здійснити аналіз Типових програм 
підготовки керівників усіх рівнів та 
старшого оперативного персоналу щодо 
внесення для керівників такого 
інструменту для покращення діяльності 
персоналу, як «Спостереження», 
відповідно до ПЛ-Д.0.03.680-20 
«Положення про застосування у ВП 
АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» базових 
принципів й інструментів 
попередження помилкових дій та 
впровадження культури 
необвинувачення персоналу». За 
результатами аналізу доопрацювати 
Типові програми підготовки керівників 
усіх рівнів та старшого оперативного 
персоналу.

При
черговому
перегляді

ДУКП
ВДП

ДУКП ВДП 
ВП АЕС

Створення атмосфери 
довіри і розуміння 
наслідків щодо 
приховування порушень

2.2 Розуміння керівниками всіх рівнів впливу їх діяльності на безпеку та наслідків, до яких може призвести недотримання 
або неякісне виконання вимог нормативних документів, виробничих та посадових інструкцій, технологічних 
регламентів з безпечної експлуатації

2.3 Самоконтроль керівниками своєї діяльності, що впливає на безпеку

2.4 Встановлення керівництвом АЕС такої системи заохочень та стягнень за результатами виробничої діяльності, що 
стимулює відкритість дій працівників та не сприяє приховуванню помилок в їх роботі.
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1 2 3 4 5 6 7
2.5 Заохочення конструктивної та критичної позиції персоналу до здійснюваної ним діяльності

2.5.1 Здійснити аналіз Типових програм 
підготовки керівників усіх рівнів на 
предмет внесення інструментів 
попередження помилкових дій 
персоналу відповідно до ПЛ- 
Д.0.03.680-20 «Положення про 
застосування у ВП АЕС ДП «НАЕК 
«Енергоатом» базових принципів й 
інструментів попередження 
помилкових дій та впровадження 
культури необвинувачення персоналу». 
За результатами аналізу доопрацювати 
Типові програми підготовки керівників 
усіх рівнів.

При
черговому
перегляді

ДУКП
в д п

ДУКП в д п , 
ВП АЕС

Запобігання помилкам в 
роботі персоналу АЕС

2.6 Контроль персоналу в частині підтримки чистоти та порядку на робочих місцях, в приміщеннях та на майданчику

3 Відповідальність та обов’язки кожного працівника щодо забезпечення безпеки АС

3.1 Суворе дотримання дисципліни при чіткому розподілі повноважень та персональній відповідальності керівників та 
безпосередніх виконавців

3.2 Розуміння працівником впливу своєї діяльності на безпеку та наслідків, до яких може призвести недотримання або 
неякісне виконання вимог нормативних документів, виробничих та посадових інструкцій, технологічних регламентів 
з безпечної експлуатації

3.3 Самоконтроль працівником своєї діяльності, що впливає на безпеку

3.3.1 Направити до сервісних ВП 2022 ВДВтаР Сервісні ВП, Запобігання помилкам в
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та учасники Мета заходу Підстава
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«Положення про застосування у ВП 
АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» базових 
принципів й інструментів 
попередження помилкових дій та 
впровадження культури 
необвинувачення персоналу» ПЛ- 
Д.0.03.680-20 для використання в роботі 
та необхідних для застосування у ВП 
базових принципів, стратегії і 
інструментів попередження 
помилкових дій персоналу, політики 
(культури) відкритості, довіри та 
необвинувачення персоналу, 
зазначених у Положенні.

ДЯУ роботі персоналу АЕС

3.3.2 3 урахуванням вимог ПЛ-Д.0.03.680-20 
«Положення про застосування у ВП 
АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» базових 
принципів й інструментів 
попередження помилкових дій та 
впровадження культури 
необвинувачення персоналу» та 
особливостей відповідної виробничої 
діяльності розробити локальні 
виробничі документи щодо переліку, 
складу та порядку застосування 
інструментів попередження 
помилкових дій персоналу сервісних 
відокремлених підрозділів.

2022 ДУКП
ВДП

Сервісні ВП Запобігання помилкам в 
роботі персоналу АЕС
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3.4 Розуміння кожним працівником неприпустимості приховування помилок у своїй діяльності, виявлення та усунення 

причин їх виникнення
3.5 Усвідомлення кожним працівником необхідності постійного самовдосконалення, вивчення та впровадження передового 

досвіду, зокрема зарубіжного
3.5.1 Здійснити аналіз Типових програм 

підготовки старшого оперативного 
персоналу на предмет внесення 
інструменту керівників для покращення 
діяльності персоналу -  «Врахування 
досвіду експлуатації» відповідно до 
ПЛ-Д.0.03.680-20 «Положення про 
застосування у ВП АЕС ДП «НАЕК 
«Енергоатом» базових принципів й 
інструментів попередження 
помилкових дій та впровадження 
культури необвинувачення персоналу». 
За результатами аналізу доопрацювати 
Типові програми підготовки старшого 
оперативного персоналу

При
черговому
перегляді

ДУКП
ВДП

ДУКП ВДП, 
ВП АЕС

Використання досвіду 
експлуатації для 
попередження 
помилкових дій 
персоналу

3.6 Підтримка чистоти та порядку на закріплених робочих місцях та ділянках (заходи виконуються в робочому 
порядку)

3.7 Дотримання трудової дисципліни
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СКЛАДОВІ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ВІДПОВІДНО ДО РЕКОМЕНДАЦІЙ
ДОКУМЕНТА

«75-Ш8АС-4, Культура безопасности. Доклад международной консультативной 
группьі по ядерной безопасности МАГАТЗ, Вена, 1991»
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