
Технічне завдання 

на проведення дослідження видатків 

 З Державного фонду поводження з радіоактивними відходами 

У період з 2016 по 2021 роки 

 

1. Загальна інформація 

1.1 Інформація про замовника 

Центр екологічних ініціатив “Екодія ” – членська громадська організація, яка об’єднує 

експертів та волонтерів з метою боротьби із глобальною зміною клімату, екологізації 

енергетики, транспорту та сільського господарства, а також підтримує місцеві громади 

й активістів у прагненні захисту своїх прав на чисте довкілля. 

Поштова адреса: a/c 26, Київ, 01032 

Телефон: +38 044 357-78-41 

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 52-А 

Виконавчий директор: Гозак Наталія Олександрівна 

 

1.2 Мета роботи і короткий опис 

Метою роботи є отримання інформації щодо ефективності використання та 

накопичення коштів для поводження з радіоактивними відходами (РАВ) та 

відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП). Для цього планується проведення огляду та 

порівняльного аналізу видатків з Фонду поводження з радіоактивними відходами (далі 

- Фонд), а також аналіз накопичування коштів у фонді за період 2016-2021 роки. 

Проект реалізується за фінансової підтримки Друзів землі Норвегії (Naturvernforbundet). 

Напрацьовані результати будуть презентовані публічно за участі громадськості та 

центральних органів виконавчої влади. 

1.3 Основні завдання 

1) Аналіз видатків з Фонду РАВ на активності пов’язані з поводженням з РАВ та 

інші видатки з Фонду.  

2) Аналіз достатності накопичення коштів які накопичуються у Фонді. 
3) Аналіз стану накопичення коштів на поводження з ВЯП.  

1.4 Очікувані результати і продукти (карти, кількість інфографіки, дослідження, 

тощо) 

Відповідно до проведеного дослідження ми очікуємо отримати стислий огляд (описовий 

документ) та порівняльний аналіз встановлених видатків на поводження з РАВ та інших 

видатків, які не відносяться до поводження з РАВ з Фонду за період 2016-2021 роки. 



Аналіз стану накопичення коштів у Фонді, а також стан накопичення коштів на 

поводження з ВЯП.  

1.5 Вихідна інформація 

 Вихідною інформацією є офіційні документи які засвідчують використання коштів з 

Фонду, їх накопичення. Офіційна інформація Міністерства енергетики України щодо 

накопичення коштів для поводження з ВЯП.  

2. Інформація для виконавців технічного завдання 

2.1 Вимоги до виконання 

• Досвід роботи у економічній, юридичній сфері або суміжній, зокрема з 

державними бюджетами; 

• Розуміння проблеми накопичення коштів у Фонді поводження з РАВ, та 

проблеми накопичення коштів для поводження з ВЯП, наявність бажання 

виявити проблему та знайти шляхи їх вирішення; 

• Досвід написання аналітичних документів щодо накопичення коштів у Фондах 

або суміжних матеріалів. 

 

2.2. Завдання виконавця 

Основним завданням виконавця є: 

• Написання огляду (описового документу) за завданнями, які визначені у пп. 1.2, 

1.3; 

• Надання фінального аналітичного тексту відповідно до проведеного огляду та 

аналізу виділення та використання видатків з Фонду та стану накопичення коштів 

для поводження з ВЯП; 

• Надання графічних матеріалів аналізу у вигляді ексель-таблиць, графіків, 

інфографік тощо. 

 

2.2 Терміни виконання робіт 

Замовник і підрядник приймають наступний план-графік робіт 

Найменування робіт Термін виконання 

Початок роботи над аналізом 23.11.2021 

Перший драфт для коментування 15.12.2021 

Коментування замовником 20.12.2021 

Другий драфт для коментування 12.01.2022 

Коментування 15.01.2022 

Надання чернетки на коментування 21.01.2022 

Фіналізація дослідження 31.01.2022 

 

 



 

 


