
Затверджено  розпорядженням
Президента  Громадської  спілки
«Міждержавна  гільдія  інженерів
консультантів» від 23.11.2017 № 02

Положення про Науково-експертну раду 
Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»

1.  Науково-експертна  рада  Громадської  спілки  «Міждержавна  гільдія
інженерів консультантів» (далі – Науково-експертна рада) є консультативно-
дорадчим органом, який утворюється з метою здійснення консультаційної та
експертної  підтримки  інжинірингової  діяльності,  підготовки  та  надання
умотивованих рекомендацій та пропозицій щодо підвищення її ефективності.

2.  Науково-експертна  рада  здійснює  свою  діяльність  на  громадських
засадах.

3.  Науково-експертна  рада  у  своїй  діяльності  керується  цим
Положенням,  Конституцією  та  законами  України,  указами  Президента
України, актами Кабінету Міністрів України та Статутом Громадської спілки
«Міждержавна гільдія інженерів консультантів». 

4.  Науково-експертна  рада  утворюється  у  складі  Голови,  Заступника
голови, президії, членів і Відповідального секретаря. 

Положення  Науково-експертної  ради  затверджуються  розпорядженням
Президента  Громадської  спілки  «Міждержавна  гільдія  інженерів
консультантів».

5.  Персональний склад  президії  Науково-експертної  ради  схвалюється
розпорядженням  Президента  Громадської  спілки  «Міждержавна  гільдія
інженерів консультантів».

6.  Склад  Науково-експертної  ради  схвалюється  на  засіданні  президії
Науково-експертної ради.

7.  Головою  Науково-експертної  ради  є  Віце-президент  Громадської
спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів».

8.  Заступник  голови  Науково-експертної  ради  обирається  шляхом
голосування з числа членів Науково-експертної ради.

9.  Президія  Науково-експертної  ради  складається  з  Голови  Науково-
експертної  ради,  Заступника  голови,  Відповідального  секретаря  та
представників  громадських  організацій  та  об’єднань,  які  за  характером
діяльності пов’язані зі сферою будівництва. 



10. До складу членів Науково-експертної ради входять провідні інженери
з  технічного  нагляду,  інженери-проектувальники,  архітектори,  експерти
будівельної галузі, доктори та кандидати наук, які за характером діяльності
пов’язані зі сферою будівництва.

11. Відповідальним секретарем Науково-експертної ради призначається
керівник  Департаменту  консалтингу  Громадської  спілки  «Міждержавна
гільдія інженерів консультантів».

12. До складу Науково-експертної ради входить не менше 9 та не більше
25 осіб.

13.  Президія  Науково-експертної  ради  виконує  функції  Науково-
експертної  ради  до  схвалення  її  повного  складу  та  здійснює  вирішення
актуальних питань, що належать до її компетенції, між проведенням засідань
Науково-експертної ради.

14. Засідання Науково-експертної ради скликаються у разі потреби, але
не рідше одного разу на квартал поточного року. До початку засідання ради її
членам  будь-якими  засобами  зв’язку  надсилаються  порядок  денний  і
матеріали, що підлягають обговоренню.

15. Голова Науково-експертної ради керує її роботою відповідно до цього
Положення,  приймає  рішення  про  проведення  засідання,  визначає  коло
питань, що потребують розгляду та обговорення на засіданнях, дає доручення
Відповідальному  секретареві,  Заступнику  голови  та  членам  Науково-
експертної  ради.  За  результатами  виконання  покладених  на  неї  завдань
Науково-експертна рада приймає рішення, надає умотивовані пропозиції та
рекомендації.

16. У разі відсутності Голови його обов’язки виконує Заступник голови
Науково-експертної ради.

17. Секретар Науково-експертної ради забезпечує організацію її роботи:
формує порядок денний засідання, здійснює підготовку протоколів і рішень.

18.  Члени  Науково-експертної  ради  готують  та  подають  питання  до
розгляду, беруть участь  в опрацюванні  та  вивченні  питань,  які  підлягають
розгляду на засіданнях Науково-експертної ради, розробленні та обговоренні
відповідних пропозицій і рекомендацій.

19. За рішенням Голови Науково-експертної ради до участі в роботі ради
на  громадських  засадах  можуть  бути  залучені  експерти:  кваліфіковані
спеціалісти з числа наукових, практичних працівників, представники органів
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виконавчої  влади,  підприємств,  установ  та  організацій,  вітчизняних  і
міжнародних експертних і наукових організацій.

20. У разі необхідності Науково-експертна рада може утворювати робочі
групи з окремих напрямків роботи.

21.  На  засіданнях  Науково-експертної  ради  забезпечується  всебічне
обговорення питань, що розглядаються.

22. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях ради та її президії,
приймаються  простою  більшістю  голосів  у  присутності  не  менше  двох
третин  членів.  За  умови  рівного  розподілу  голосів,  голос  головуючого  є
вирішальним.

23.  Рішення  оформляються  протоколом,  який  підписує  головуючий,  і
носять  рекомендаційний  характер.  В  протоколі  зазначаються  питання,  що
обговорювались,  експерти,  які  готували  питання  до  розгляду  та  прийняте
рішення.

Керівник  Департаменту  консалтингу
Громадської  спілки  «Міждержавна  гільдія
інженерів  консультантів»,  Відповідальний
секретар Науково-експертної ради

І.А. Лагунова
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