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Додаток 1
06 2011 р. № 48

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену (науково-технічну) раду
Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст
“ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя
1. Положення про Вчену (науково-технічну) раду (далі Положення), яке
розроблено у відповідності до вимог Закону України “Про наукову і науково-технічну
діяльність”, визначає основні завдання, порядок діяльності та склад Вченої (науковотехнічної) ради.
2. Вчена (науково-технічна) рада (далі Вчена рада) є колегіальним дорадчим
органом управління науковою і науково-технічною діяльністю інституту, яка
утворюється для обговорення найважливіших напрямів діяльності інституту та
узгодженого
вирішення
питань,
що
належать
до
компетенції
ДПУДНДІПМ«Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя.
У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією та законами України,
зокрема Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про
регулювання містобудівної діяльності», “Про основи містобудування”, “Про
Генеральну схему планування території України”, іншими законами, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої
влади з питань будівництва, містобудування та архітектури України, нормативними
документами та стандартами, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Вченої ради є:
- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері
містобудування;
- визначання перспективних напрямків наукової і науково-технічної діяльності;
- здійснення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів
науково-дослідних робіт;
- забезпечення рівня розроблення містобудівної та проектної документації у
відповідності до законодавства, державних стандартів норм і правил;
- розгляд пропозиції щодо удосконалення законодавчого, наукового,
інформаційного, проектного, організаційного забезпечення розробки містобудівної
документації на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях;
- сприяння підвищенню професійної та наукової кваліфікацій фахівців;
- реалізація наукової діяльності в інституті.
4. Вчена рада інституту відповідно до покладених на неї завдань :
- розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
- розглядає схеми планування територій на загальнодержавному та
регіональному рівні, схеми планування територій районів, генеральні плани населених
пунктів, детальні плани, проекти розподілу територій, іншу містобудівну
документацію, яка розробляється в інституті, та надає відповідні висновки;
- забезпечує розроблення та розгляд проектів державних будівельних норм щодо
планування, забудови та іншого використання територій, проектування і будівництва
об'єктів містобудування;
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-- розгляд проекту щорічної доповіді про стан реалізації Генеральної схеми
планування території України та пропозицій про внесення до цієї Схеми необхідних
змін що надаються Кабінету Міністрів України для прийняття відповідних рішень.
- приймає рішення про необхідність вдосконалення системи спостережень
реалізації Генеральної схеми на державному, регіональному та місцевому рівні та
внесення пропозицій до центрального органу виконавчої влади з питань будівництва,
містобудування та архітектури України, щодо змін до форм надання вихідної
інформації проведення моніторингу;
- розглядає питання нормативно-методичного забезпечення ведення
містобудівного кадастру населених пунктів, грошової оцінки земель населених пунктів,
моніторингу сталого розвитку населених пунктів;
- розглядає творчі звіти структурних підрозділів;
- розглядає звіти факультету підвищення підготовки та перекваліфікації кадрів
(спеціалістів);
- рекомендує роботи і авторські колективи на участь у конкурсах на здобуття
Державної премії в галузі архітектури та інші нагороди;
- затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників
(консультантів) та розглядає закінчені дисертації для рекомендації подання в
Спеціалізовану вчену раду;
- затверджує результати атестації наукових працівників;
- обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;
- розглядає в межах своєї компетенції питання про присвоєння вчених звань,
наукових ступенів;
- розглядає та рекомендує до видання наукові роботи спеціалістів інституту,
книги, монографії;
- приймає участь у вирішенні питань діяльності інституту, які визначені його
статутом.
При науковій установі можуть створюватися спеціалізовані вчені ради для
захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому
законодавством України.
5. Вчена рада інституту має право:
- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію з питань, що належать до її
компетенції,
- вносити на розгляд до міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України пропозиції щодо вдосконалення
нормативно-правової бази у сфері містобудування,
- вносити пропозиції про вдосконалення системи спостережень реалізації
Генеральної схеми на державному, регіональному та місцевому рівні та відповідні
зміни до форм надання вихідної інформації проведення моніторингу;
- залучати до своєї роботи для розгляду питань, визначених п.4, спеціалістів,
незалежних експертів, провідних учених, фахівців-практиків, у тому числі на
договірній основі;
- утворювати робочі групи з виконання оперативних доручень центрального
органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури України,
Кабінету Міністрів України;
- утворювати при необхідності групи експертів для виконання оперативних
доручень керівництва інституту;
- ініціювати проведення наукових конференцій, семінарів, симпозіумів.
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6. У складі Вченої ради можуть створюватися секції: проектних робіт в галузі
містобудування, проектних робіт в галузі житлово-цивільного будівництва та науководослідних робіт.
7. Засідання Вченої ради щодо розгляду містобудівної документації: схем
планування територій на загальнодержавному та регіональному рівні, генеральних
планів можуть проводитися спільно з засіданням секції містобудування та архітектури
центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та
архітектури України. До матеріалів розгляду відповідної містобудівної документації
надається проведена у встановленому порядку експертиза.
8. Для розгляду на засіданні Вченої ради результатів науково-дослідних робіт,
іншої містобудівної та проектної документації, які зазначені у пункті 4, до відповідних
графічних та текстових матеріалів додаються висновки. Один висновок готується
спеціалістами відповідних підрозділів інституту (внутрішня рецензія).
У разі необхідності готується другий висновок (зовнішня рецензія). Для
підготовки зовнішньої рецензії Вчена рада запрошує висококваліфікованих фахівців
центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та
архітектури України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
проектних і наукових установ, підприємств, Союзу архітекторів України, Української
академії архітектури й інших академій .
Рецензентів призначають заступник голови Вченої ради, голови секцій, учений
секретар.
9. Головою Вченої ради у відповідності до Закону України “Про наукову і
науково-технічну діяльність” призначається керівник наукової установи-директор
інституту.
Заступником голови Вченої ради є заступник директора інституту з наукової
роботи, який у разі відсутності голови Вченої ради проводить засідання з питань, які
відносяться до його компетенції.
Кількісний склад членів Вченої науково-технічної ради становить 21 особу. Не
менш як три чверті складу Вченої ради обирається таємним голосуванням колективу
наукових працівників, а решта її членів призначається наказом директора інституту. До
складу Вченої ради входять директор, заступник директора з наукової роботи, учений
секретар, завідуючі виробничими відділами, провідні вчені і фахівці інституту.
Членами Вченої ради можуть бути також відомі фахівці, які не працюють
безпосередньо в інституті, але їхня кількість не повинна перевищувати 25% від
загального складу.
Учений секретар інституту призначається наказом директора інституту за
поданням заступника директора з наукової роботи, за умови погодження кандидатури
ученого секретаря Вченою радою інституту. Cекретар Вченої ради обирається Вченою
радою інституту.
10. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні секції присутні
не менше половини її складу, за винятком випадків розгляду питань висунення робіт на
здобуття премій та інших питань, де обов`язкова присутність 2/3 складу Вченої ради.
Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої
ради і є обов’язковими для виконання.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Вченої ради.
Рішення Вченої ради оформлюються протоколами, які підписуються ученим
секретарем, заступником голови Вченої ради та погоджуються головою Вченої ради.
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11. Голова Вченої ради забезпечує проведення її засідань, організує контроль за
виконанням прийнятих рішень. Засідання проводяться відповідно до плану роботи
Вченої ради, який затверджено її головою.
Проведення засідань планується щоквартально, за винятком засідань, які
проводяться за позаплановими пропозиціями. Позапланові пропозиції повинні бути
надані ученому секретарю не менше, ніж за 10 днів до строку проведення засідання
Вченої ради.
12. Про порядок денний засідань і терміни їх проведення голова Вченої ради
повідомляє її членів через ученого секретаря. Усі члени Вченої ради і запрошені
попереджуються за 2 дні до терміну проведення засідання.
13. Матеріали для розгляду питання відповідно до порядку денного подаються
ученому секретарю за 5 днів до засідання секції, а всі експозиційні матеріали
виставляються за 1 день до розгляду в залі засідань для попереднього ознайомлення.
14. Підготовка роботи Вченої ради, оформлення результатів розгляду питань
виконується ученим секретарем інституту. Протоколи засідань підписуються головою
Вченої ради і ученим секретарем протягом тижня.
Виписки з протоколів засідань підписуються ученим секретарем інституту.
Протоколи засідань Вченої ради надаються в архів по закінченню року.
15. У випадку низького рівня виконання робіт, відсутності необхідних чи подачі
неякісних матеріалів Вчена рада має право рекомендувати після доопрацювання
повторний розгляд представлених матеріалів, заміну керівника розробки,
відповідального виконавця, головного інженера або головного архітектора проекту.
16. Діяльність Вченої ради здійснюється за рахунок 1,5% відшкодування від
кошторисної вартості, яка передбачена у договорі на виконання робіт для об`єктів
проектування, що включено до плану розгляду на засіданні Вченої ради.
Сформований фонд спрямовується на оплату праці рецензентів, експертів та
окремих доручень керівництва інституту, що пов’язані із діяльністю Вченої ради.
Витрати фонду здійснюються на підставі доповідної записки поданої
заступником директора з наукової роботи та затвердженої директором інституту.
17. До Положення можуть бути внесені зміни і доповнення, які затверджує
голова Вченої ради – директор інституту.
18. Контроль за виконанням даного положення здійснює голова Вченої ради –
директор інституту.
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