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ПЛАН РОБОТИ 

Громадської спілки «Холодильна асоціація України» на 2021 рік 

№ 

з/п 

Найменування заходів Термін Відповідальні 

виконавці 

Примітки 

1 Приймати активну участь у законотворчій 

діяльності(за профільними напрямками створення 

законів) разом із Міністерством природи та екології, 

Міністерством освіти та науки, Міністерством 

інфраструктури, Міністерством економічного 

розвитку та торгівлі , Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлового господарства, 

Міністерством фінансів України, іншими 

державними структурами а також відповідними 

Комітетами Верховної Ради України 

Протягом 

року 

Голова Правління, 

Члени Правління, 

Голови та члени 

Комітетів спілки, 

керівники 

підприємств – 

членів ГС ХАУ 

 

2 Постійно сприяти можливостям розвитку 

виробництва і організації експорту обладнання та 

послуг, які надають члени спілки на ринки ЄС та 

ближнього зарубіжжя спільно з профільними 

Міністерствами та за участю профільних Комітетів у 

державних органах влади, торгівельно-промислових 

палатах та ін.. Організовувати участь членів 

асоціації у «Акватерм», «Euroshop», «Chillventa» 

Протягом 

року 

Голова Правління, 

Члени Правління, 

Голови та члени 

Комітетів спілки, 

керівники 

підприємств – 

членів ГС ХАУ 

1)Провести роботу з виробниками обладнання з 

України стосовно колективної участі у Чилвента 

2022 під брендом України до жовтня 2021 року 

2)Провести роботу з виробниками обладнання та з 

Офісом просування експорту з України стосовно 

колективної участі у Eврошоп 2022 під брендом 

України.  

3)Взяти участь у виставці Акватерм 2021(травень 

2022 року).  

3.1)Організувати технічний семінар під час 

проведення виставки.  

3.2)Організувати участь компаній – членів асоціації. 



4)Організувати з партнерами колективну подорож 

на Чилвента 2022  

3 Надавати можливість захисту інтересів членів 

спілки з допомогою юридичних партнерів асоціації 

та за допомогою звернень від асоціації до 

відповідних органів.  

Протягом 

року 

Голова Правління, 

Члени Правління, 

юридична компанія 

– партнер ГС ХАУ 

 

4 Приймати участь у впровадженні в регіонах України 

(за місцезнаходженням профільних навчальних 

закладів та факультетів з холодильними 

спеціальностями) новітніх засобів та методів 

професійної освіти, розробці та корегуванні 

навчальних програм, розпочати процедуру 

створення стандарту професії «Мехатронік» 

Протягом 

року 

Голова Правління, 

Голова та Члени 

профільного 

Комітету ГС ХАУ, 

фахівці та 

керівники 

підприємств-членів 

спілки 

1)Розробити а погодити з роботодавцями – членами 

асоціації навчальні програми та стандарт професії 

«Мехатронік холодильного обладнання та 

кліматичних технологій» до 01.09.2021 року 

2)Направити до МОН листа щодо опрацювання 

програми сертифікації фахівців щодо поводження з 

ОРР та ФПГ 

 

5 Приймати участь у розробці державних стандартів 

та нормативів, що стосуються роботи у сфері 

штучного холоду та холодозабезпечення об’єктів 

економіки України, провести аналіз наявності та 

імплементації стандартів ЄС з існуючими 

стандартами України стосовно холодильної техніки 

та технологій HVAC. Створити експертну групу від 

ГС ХАУ за цим напрямком. В разі наявності 

партнерів з ЄС розпочати переклад стандартів на 

українську мову. 

Протягом 

року 

Голова Правління, 

експерти асоціації, 

провідні фахівці 

підприємств – 

членів асоціації, 

Голова та Члени 

профільного 

Комітету ГС ХАУ 

1)Направити до Держстандарту лист з запитом щодо 

галузевих стандартів ЕС та України, їх стану та 

можливостей використання в галузі 

2)Почати пошук грантових програм щодо перекладу 

та імплементації стандартів ЄС щодо холодильних 

та кліматичних технологій 

6 Підтримувати комунікаційні зв’язки з колегами з 

асоціацій холодильної галузі з ближнього зарубіжжя 

та країн членів ЄС, ПРООН в Україні, асоціаціями 

інших галузей, в яких функціонує холодильна 

техніка та застосовуються холодильні технології а 

також із державними органами влади та їх 

структурами на місцях, федераціями підприємців та 

роботодавців у регіонах країни 

 

Протягом 

року 

Голова Правління, 

Члени Правління, 

Голови Комітетів 

ГС ХАУ 

В поточному режимі діяльності 



7 Підтримувати функціонування інформаційного 

порталу ГС ХАУ для спілкування за темами 

законотворчого процесу, громадськими 

обговореннями, створенні завдань за відповідними 

напрямками та їх супроводу у виконанні 

Протягом 

року 

Голова Правління, 

адміністратор 

порталу спілки 

В поточному режимі діяльності 

8 Організувати підтримку офіційного сайту спілки у 

Інтернет просторі, та наповнення його новинами, 

подіями та ін.. Протягом 

року 

Голова Правління, 

адміністратор сайту 

спілки, PR- 

менеджер ГС ХАУ  

1)Забезпечити щотижневе та щоденне (при 

наявності відповідного адміністратора) розміщення 

новин на офіційному сайті асоціації та на її сторінці 

у  Фейсбук 

2)Забезпечити наповнення розділів «Бібліотека», 

«Новини», «Проекти», «Корисні програми»  та ін. 

9 Провести зустрічі з керівництвом закладів 

професійної освіти на факультетах яких навчаються 

фахівці холодильної галузі з метою відпрацювання 

спільних питань щодо поліпшення якості 

професійної освіти 

Протягом 

року 

Голова Правління, 

Голова та Члени 

профільного 

комітету ГС ХАУ 

1)Провести презентації концепції дуальної освіти та 

опитування у Сумах, Дрогобичі, Полтаві, Кривому 

Розі 

2)Розглянути з проактивними викладачами та 

обговорити можливість створення при ГС «ХАУ» 

тренінгових курсів 

10 Продовжити пілотні проекти щодо дуальної 

професійної освіти з залученням підприємств-членів 

спілки 

Протягом 

року 

Голова Правління, 

Голова та Члени 

профільного 

комітету спілки, 

керівництво  та 

фахівці 

підприємств-членів 

ГС ХАУ (за 

згодою) 

1)Розпочати проект «Школа-Економіка» щодо 

профорієнтації учнів старших класів 

2)Провести профорієнтаційні заходи за участі 

фахівців галузі в закладах освіти 

 

11 Приймати участь та організовувати серед студентів 

профільних факультетів змагання та олімпіади, 

популяризувати холодильну галузь у мережі 

професійно - технічних закладів освіти, відзначати 

кращих студентів призами та заохоченнями  

Протягом 

року 

Голова Правління, 

Голова та Члени 

профільного 

Комітету спілки, 

керівники 

підприємств – 

членів ГС ХАУ 

1)Підтримувати щорічні олімпіади в ОНАХТ 

2)Провести підготовку  до професійних змагань 

серед коледжів та ВНЗ до 01.12.2021 р.  



12 Регулярно розміщувати в усіх засобах масової 

інформації, перш за все Інтернет ресурсах новини та 

звіти про проведені спілкою заходи та 

популяризувати ГС ХАУ, членів асоціації та їх 

підприємства 

Протягом 

року 

Голова Правління, 

Члени Правління, 

Голови та Члени 

Комітетів, 

керівники 

підприємств – 

членів ГС ХАУ 

Потрібно залучати активних студентів, 

співзасновники асоціації та її члени мають 

максимально розповсюджувати новини та 

інформацію серед своїх контактів та працівників. В 

кожного члена асоціації має бути на офіційному 

сайті розміщено логотип ГС ХАУ та свідоцтво про 

членство. 

13 Неухильно виконувати вимоги Кодексу Членів ГС 

ХАУ 
Протягом 

року 

Голова Правління, 

усі члени ГС ХАУ 

Постійно. Внести зміни до Кодексу у відповідності з 

вимогами міжнародних організацій – щодо 

гендерної рівності та відсутньості дискрімінації. 

14  Провести підсумкові Збори членів ГС ХАУ за 2020 

та 2021 рр. 
Липень, 

грудень 

2021 р. 

Голова Правління, 

Члени Правління, 

керівники 

підприємств – 

членів асоціації 

1)Підготувати та провести чергові збори асоціації за 

2020 рік. Можливо, у режимі вебконференції у 

зв’язку з карантином та пандемією. 

2)Підготувати та провести чергові збори за 2021 рік. 

3)Підготувати Звіти та Плани роботи за 2021 та на 

2022 рік 

15 Організувати святкування Всесвітнього Дня 

Охолодження за участю членів асоціації та її 

партнерів спільно з технічним семінаром 

26.06. 

2021 року 

Голова Правління, 

члени асоціації, 

партнери 

1)Погодити остаточну дату 

2)Визначити місце 

3)Визначити бюджет та програму заходу 

16 Розробити положення про експертну групу при ГС 

«ХАУ» та забезпечити її діяльність 2021 рік 

Голова Правління, 

Експерти ГС 

«ХАУ» 

За приклад взяти досвід роботи експертної групи 

білоруських колег з АПІМХ 

17 Залучити до ГС «ХАУ» 5 нових повноправних 

членів 

2021 рік 

Голова Правління, 

Члени Правління, 

керівники 

підприємств – 

членів асоціації 

Необхідно провести перемови з більш ніж 10 

компаніями галузі 

18 Прийняти до штату бухгалтера та помічника Голови 

Правління з загальних питань. 
2021 рік 

Голова Правління, 

Члени Правління 

Знайти кандидатуру, погодити з Правлінням, 

оформити належним чином. 

 

Голова Правління / Директор  

ГС  «Холодильна асоціація України» 

 _____________________С.В. Анашкін 


