Положення про експерта ПП НТЦ "Псіхєя"
Загальні положення
1. Це Положення про експерта визначає порядок наділення кандидатів
статусом Експерта для роботи в інформаційно-аналітичній платформі
«Псіхєя» (надалі англ. - Psychea), права і обов'язки експерта, а також
регулює організаційні питання експертної діяльності.
2. Експерт - особа, що володіє спеціальними професійними знаннями,
досвідом і навичками роботи для здійснення експертних оцінок,
вироблення експертних висновків і рекомендацій, участі в проектах
платформи «Псіхєя», в тому числі, розробці проектів нормативних,
методичних та інших документів за напрямками обраним експертом, яка
пройшла реєстрацію в платформі Psychea,
її підсистемі
PsycheaEXPERTUS та надала згоду на обробку персональних даних.
3. Присвоєння статусу експерта зареєстрованим кандидатам здійснюється
ПП НТЦ «Псіхєя» за основними напрямками діяльності, зазначеним при
реєстрації. Присвоєння статусу проводиться з метою підтвердження
достатності теоретичної і практичної підготовки, досвіду, компетентності,
навичок, майстерності, необхідних для коректного виконання відповідних
експертних робіт.
4. Експерт у своїй діяльності керується законодавством України та
договором-офертою по використанню платформи «Псіхєя» та її системи
PsycheaEXPERTUS .
5. Рішення організаційно-технічних питань щодо забезпечення діяльності
експерта здійснює ПП НТЦ «Псіхєя».
Цілі і Завдання експерта
6. Основними цілями діяльності експертів є:
• сприяння виявленню проблемних питань в енергетичній галузі (по
секторам енергетики) України в цілому і по окремих регіонах ;
• вироблення рекомендацій щодо формування переліку інноваційних
проектів і напрямів розвитку, здатних зробити істотний вплив на процес
модернізації енергетичного комплексу та на підтримку його сталого
розвитку;

• проведення аналізу та оцінки рівня практичної реалізації ідей і
законопроектів;
• надання всіх необхідних висновків і рекомендацій, забезпечення
експертної підтримки реалізації проектів в енергетичній галузі України;
• сприяння ефективній реалізації проектів ПП НТЦ «Псіхєя».
7. Завданням експертів є підготовка письмових висновків та рекомендацій
по запропонованим НТЦ «Псіхєя» проектам і / або напрямками діяльності
на основі online технологій.
Експерт НТЦ "Псіхєя" має право:
- запитувати та отримувати від групи аналітичної підтримки інформацію,
необхідну для прийняття обґрунтованого рішення по проектам;
- брати участь у формуванні та реалізації проектів ПП НТЦ «Псіхєя» та
отримувати за це винагороду у відповідності до укладених договорів;
- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи інформаційноаналітичної платформи Psychea;
- проводити аналіз інформації по обраним експертом напрямками
діяльності, що розглядаються в платформи Psychea;
- брати участь у підготовці інформаційно-аналітичного та довідкового
матеріалу платформи Psychea та її підсистеми платформи
PsycheaEXPERTUS;
- звертатися за допомогою і сприянням у певні експертом напрямками
діяльності і розглядаються в платформи Psychea.
Експерт НТЦ "Псіхєя" зобов'язаний:
• Експерт, незалежно від напрямку його діяльності, повинен володіти
необхідною компетентністю для виконання своїх функцій і досвідом.
• Експерт повинен мати вищу технічну освіту, а також досвід практичної
роботи не менше трьох років в області, що відповідає заявленій при
реєстрації.
• Експерт повинен мати знання законодавчої, нормативної, технічної та
методичної документації за обраним в платформы Psychea профілем
діяльності.

• Експерт повинен мати необхідні навички, необхідні для здійснення його
діяльності, забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої в ході
його діяльності.
• Експерт повинен бути об'єктивним і неупередженим. Він повинен
володіти незалежністю від організацій і фізичних осіб, з якими
здійснюється його діяльність, заснованої на відсутності комерційного і
фінансового інтересу або іншого тиску, який міг би впливати на прийняті
ним рішення.
• Експерт повинен мати досвід розробки нормативних, технічних або
методичних документів в області, що відповідає заявленій при реєстрації.
• При роботі з використаннням платформи Psychea Експерт повинен бути
тактовним і коректним.
Заключні положення.
У разі надходження інформації від Модератора або інших Експертів щодо
порушення Експертом правил та обов'язків при роботі над проектами з
використанням платформи Psychea, ПП НТЦ "Псіхєя" залишає за собою
право на виключення Експерта з проекту з подальшим скасуванням його
допуску до ресурсу.

