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Положення 
про Галузеву Раду з професійних кваліфікацій 
із зварювання Товариства зварників України 

 
1. Цим Положенням визначаються повноваження, порядок формування та діяльності 

Галузевої Ради з професійних кваліфікацій із зварювання (далі-Рада). 
2. Рада є постійно діючим колегіальним органом Товариства зварників України, який 

проводять свою діяльність на громадських засадах. 
3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, а також 

нормативними актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням. 
4. Рішення про створення Ради приймається загальними зборами Товариства зварників 

України. Рада створюється у складі Голови, секретаря та членів Ради із представників 
підприємств зварювального виробництва, наукових організацій та навчальних закладів з 
професійної підготовки персоналу в галузі зварювання. 
Члени Ради повинні відповідати таким критеріям: 

- наявність вищої технічної освіти та професійних навичок в галузі зварювання; 
- функціональна компетентність в сфері професійної підготовки та атестації 

персоналу зварювального виробництва; 
- не менш як п’ятирічний стаж роботи в зварювальному виробництві. 

Персональний склад Ради затверджується Президією Ради Товариства зварників України. 
5. Основними функціями Ради є: 

5.1. Формування системи професійних кваліфікацій в галузі зварювання у відповідності з    
Національною рамкою кваліфікацій. 

5.2. Розроблення, затвердження та періодичний перегляд професійних стандартів в галузі 
зварювання. 

5.3. Аналіз та підготовка рекомендацій стосовно Державного переліку професій навчання 
кваліфікованих робітників в галузі зварювання. 

 5.4.  Участь в розробленні програм професійної підготовки на всіх кваліфікаційних рівнях. 
5.5.  Розгляд та погодження проектів Державних освітніх стандартів в галузі зварювання. 
5.6.  Розроблення, затвердження та періодичне оновлення критеріїв оцінки та процедур 

підтвердження професійної кваліфікації в галузі зварювання. 
5.7. Участь в акредитації кваліфікаційних центрів з підтвердження кваліфікацій в галузі 

зварювання. 
5.8. Інформування громадянського суспільства про свою діяльність. 

6. Рада для здійснення своїх повноважень має право: 
6.1. Одержувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, а також від громадян та їх об’єднань необхідну 
інформацію, документи і матеріали. 

6.2. Залучати в установленому порядку для участі у виконанні окремих завдань вчених, 
фахівців, експертів підприємств, установ і організацій на громадських засадах. 

6.3. Користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними базами даних 
та іншими технічними засобами. 

6.4. Утворювати в разі потреби робочі групи (комісії) для забезпечення виконання 
покладених на неї завдань. 

6.5. Здійснювати інші заходи для виконання своїх функцій та реалізації повноважень, 
визначених цим Положенням. 

7.  Основними принципами діяльності Ради є: 
7.1. Професіоналізм. 



7.2. Прозорість. 
7.3. Ефективність. 
7.4. Колегіальність та обґрунтованість прийняття рішень. 

8. Члени Ради мають право: 
8.1. Ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Ради. 
8.2. Висловлювати свою позицію під час засідання Ради та брати участь у прийнятті рішень 

шляхом голосування. 
8.3. Ініціювати в разі потреби скликання засідання Ради. 
8.4. Здійснювати інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності Ради. 

9. Члени ради зобов’язані: 
9.1. Брати участь у засіданнях Ради. 
9.2. Дотримуватись вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Ради. 
9.3. Не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку з 

виконанням функцій члена Ради. 
9.4. Не допускати конфлікту інтересів. 

10. Організаційною формою діяльності Ради є засідання. Засідання Ради веде Голова Ради, 
який призначається Радою Товариства зварників України. У разі відсутності Голови Ради 
виконання його повноважень здійснюється відповідно до встановленого ним розподілу 
обов’язків членів Ради. Засідання Ради вважається правоможним, якщо в ньому бере 
участь не менше половини складу Ради. 

11. Голова Ради: 
11.1. Представляє Раду у відносинах з органами державної влади, місцевого 

самоврядування, господарськими організаціями. 
11.2. Затверджує план роботи Ради на визначений термін. 
11.3. Встановлює розподіл обов’язків членів Ради з організації діяльності Ради. 
11.4. Скликає засідання Ради та інформує присутніх про кворум. 
11.5. Формує порядок денний засідання Ради та інформує членів Ради не пізніше як за 10 

днів до її проведення. 
11.6. Виносить питання на голосування та оголошує результати голосування. 
11.7. Забезпечує організацію підготовки, підписання та оприлюднення рішень, 

рекомендації та пропозиції Ради. 
12. Засідання Ради проводиться в разі потреби, але не рідше одного разу на півроку. 
13. На своїх засіданнях Рада приймає рішення, готує рекомендації та пропозиції з питань, що 

належать до її компетенції.  
 Рішення, пропозиції та рекомендації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 

більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. 
 У разі рівного розподілу голосів при голосуванні вирішальним є голос Голови Ради. 
 Рішення, пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується 

Головою Ради та секретарем Ради і надсилається всім членам Ради. 
 Член ради, який не підтримує рішення Ради, може викласти у письмовій формі свою 

окрему думку, що додається до протоколу засідання. 
14. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Товариство 

зварників України. 
 

 


