
Затверджено  

Загальними зборами Асоціації «Космос» 21.09.2018 р. 

План роботи Асоціації на 2018 рік 

№  Найменування заходу  Термін Відповідальні  

1 

Рада Асоціації: 

 формування комітетів; 

 затвердження керівників комітетів; 

 затвердження планів роботи дирекції, 

комітетів, регіональних представництв; 
 

 розгляд проектів положень про Раду, 

комітети, регіональні представництва та 

дирекцію; 

 розгляд та прийняття Плану роботи та 

Бюджету на 2019 рік. 

 

Жовтень 

 

 

 

 

 

Грудень 

 

 

Головуючий Ради, 

Директор 

 

2 

Комітет космічної політики  

та законодавства: 

 розробка пропозицій щодо формування 

концептуальних засад космічної політики; 

 розробка, організація обговорення змін до 

Закону України «Про космічну діяльність»; 

 розробка змін, опрацювання та 
супроводження проекту Закону України 

«Про супутникову навігацію»; 

 розробка та супроводження відповідних 

підзаконних нормативних актів.  

 

Жовтень-грудень 

Керівник комітету, 

Директор 

 

3 

Комітет спільних проектів  

в ракетно-космічній сфері: 

 організація моніторингу ринків космічних 

послуг, підготовка звіту; 

 обговорення спільного проекту з розробки 

Місячної бази; 

 обговорення спільного проекту з розробки 

та виготовлення апаратів для орбітального 

космічного сервісу; 

 розгляд нових ракетно-космічних проектів 

учасників Асоціації; 

 розробка проекту Програми партнерства 

учасників Асоціації в рамках спільних 

ракетно-космічних проектів. 

 

 

 

Жовтень-грудень 

 

 

 

Керівник комітету,  

Директор 

4 

Комітет науково-технічної  

та промислової кооперації: 

 вивчення можливостей взаємообміну 

виробничими та технологічними 

ресурсами, які мають учасники Асоціації; 

 підготовка пропозицій щодо розширення 

існуючої кооперації для виробництва 

складових ракетно-космічної техніки; 

 визначення переліку критичних технологій 

для організації імпортозаміщення; 

 розгляд світових тенденцій розвитку 

технологій ракетно-космічного 

машинобудування; 

 визначення пріоритетів технологічного 

оновлення та переоснащення виробництв 

Жовтень-грудень 
Керівник комітету,  

Директор 



учасників Асоціації. 

5 

Регіональні представництва в Україні: 

 налагодження зв'язків в регіоні з 

учасниками Асоціації та спорідненими 

асоціаціями, об`єднаннями та спілками; 

 залучення до Асоціації нових учасників; 

 організація взаємодії з Радою, комітетами, 

дирекцією Асоціації. 

 

Вересень-грудень 
Керівники представництв 

 

6 

Представництво в Європі: 

 налагодження ділових контактів зі 

спорідненими асоціаціями ЄС; 

 проведення переговорів з представниками 

споріднених асоціацій ЄС в ході МАК в 

Бремені;  

 організація взаємодії з Радою, комітетами, 

дирекцією Асоціації. 

 

Вересень-грудень 

 

Керівник представництва 

в Європі  

 

7 

Дирекція 

 організація засідань та поточної діяльності 

Ради Асоціації й комітетів; 

 налагодження зв'язків з учасниками 

Асоціації, підписання договорів про участь 

в Асоціації, отримання внесків від 

учасників Асоціації;  

 налагодження зв'язків з спорідненими 

асоціаціями, об`єднаннями та спілками; 

 залучення нових учасників до Асоціації; 

 розробка веб-сайту Асоціації, виготовлення 
атрибутики; 

 підготовка Загальних зборів за підсумками 

роботи в 2018 році.  

 

Вересень-грудень 

 

 

 

 

Директор, 

Головний бухгалтер, 

Керівник апарату 

дирекції 

 

 

 
 

 


