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1. ЗAгAЛЬнI ПoЛoжЕнЕя

1.1 Cек_тоpaльнa гpуца_ пpизнaчrl{их оpгa.нiв з оцiнкlt вiдповiДностi згiДно з Tехнiчним
prглaMrнтoМ pyxolvloгo облaДнaння, щo пpaцroс пiд тиcкoм, зaTBrpД)I(rниМ пoсTaнoBolo Кaбiнеry
Мiнiстpiв Укpaiни вiд 04.О7.2018 Лb 536 (дaлi - сeкTopaЛЬнa гpyrra ш Ъ36) с фopмorо спiвpoбiтницTBa
мiхс opгaнaМи з oцiнки вiдпoвiднoотi, пpизнaЧrниМи ДJIя BикoнaнI{я зagДaнЬ 3 oцiнки вйпoвiднoотi
згiдно з вiДпoвiДними технiчниМи prгПaМrllTaми (дaлi - ПpизIlaчrнi opгaни).

1.2 CектopiUIьнa групa TP 536 Мae BЛaсний блaнк, нaведений 
" дoдa*y Г дo цьoго Полoження.

1.3 Це Пoлorкeння пpo сrктopaЛЬнy гpyпy TP 536 pозpoблене нa пiдотaвi Tипoвого пoлoх(еннr.
пpo crктop.tJlЬнy (мixссектopaльнy) гpyпy rrpиЗнaчених opгaнiв з oцiнки вiДпoвiДнocтi тalaбo Bизнaних
незZIJIе}IсFIих opгaнiзaцiй, зaтвеpдя(енoгo нaкaзoМ Miнекoнoмiюr Jrlb 2З63 вiд 18.11.2020p.

I.4 У свoiй Дiяльнoстi сrкTop.lJlЬнa гpyПa ТP 536 кеpyeтЬся Кoнстит5щiеro i зaконaМи Укpaiни,
aкTaми Пpезидентa Укpaiни тa Кaбiнетy Miнiстpiв Укpaiни, пoоTa}IoBaми Bеpхoвноi Paди Укpaтни,
пpийнятими вiДпoвiднo Дo Кoнститyцii тa зaкoнiв Укpaiни, itttпими tlopМilTиBнo-пpaBoBиМи aкTaМи,
нaкaзaп4и Мiнекoнoмiки, iнrпих цrlrTp{шЬних opгaнiв BикollaBчoi влaДи тa Cлyт<би безпеки Укpaiни, нa
якиx пoкJlaденi фy'nцii технiчнoгo pегyJIIoBaння y вiдпoвiдних сфеpaх дiяlьнoстi (дaлi - вiдповiднi
деpжaвнi opгaни), Tеxнiчним pегЛaмrнтoМ pyхoМoГo oблaДнaння, Щo пpal_цос пiд TиcкoМ,
3aTBеpД}кениМ пocтalloBoю Кaбiнеry Мiнiотpiв Укpairи вiд 04.07.2018 }lb 536, TипoBиМ пoЛo)ltrнняIvl
Пpo srкTopttJlЬнy (мiхссектоpaльнy) гpyПy ПpизIlaЧrних оpгaнiв з оцiнки вiдповiДноотi та,,aбо Bизнaних
Eезtlле)кних opгaнiзaцiй, зaтвеpД)кrниМ Haкaзoм Мiнекoномiки Nb 2З6З ъiд 18.I| 2О20P. (дaлi _ Tипoве
IIoJIoжlI{Hя), цим ПoлoясенняNI пpo сrктopaJlьI{y гpyпy TP 536 тa i.нrшими ДoкyМrнтaми, yхBaJIеIIиMи
секToptlЛьнoro гpyпoю.

1.5 У цьoп,Iy Пoлoхсrннi теpмiни B)I(иBaIoтЬся y знaчrннi, нaведrнoмy в Зaкoнax Укрaiни ''Пpo
теxнi'Iнi piгjiaМrlrT}r тa оцiнlсy вiДповiДноcTi'', ''Пpо сTaЕ{Дapт}iзaцiiо", ''Пpо деpхсABЕi1lI-i prrнкоЪlrй нaгляД
i контpoль нrxapчoBoi пpодyкцii''.

2.IIoPЯДoк УTBOPЕнEя TA ЛIкBIДAцII сЕкToPAЛЬнoi гpyпи TP 536

2.1 УтвoреIilt{ та_ лiквiдащiя сrкTорaлЬноr гpупи TP 5з6, BизнaченI{Я сфери it вiдповiдa=шьнoстi, a_

тaкoх( пoкJIaДrнI{я Ha пpиЗнaчений opгaн фyнкцiй технiчнoго оeкpетapiary тaкoi гpyпи зДiйснrоroтьоя
Мiнекoномiки rпляxolvl BиДtш{ня вiдповiдних нaкaзiв.

2'2 СeктopilJlьнa Гpyпa TP 536 yTвoprнa Дrш технiчнoгo prГлaмrllтy pyхoМoго облaднaння, щo
пPaщoе пiд тискoм, зaтBrpДй(rним ПoсTaнoBoю Кaбiнетy Мiнiстpiв Укpaiни в1д04.07.2018 Ns 536, яким
пеpедбauенa кoopдинaцiя тa cпiвпpaця мiтt признaчrними opгaI{aNIИУ фopмi тaких гpуп.

2.3 Cфеpоrо вiдпoвiДaшностi оrктop.rЛЬнoi гpyпи TP 536 с технiчний pегпaмент pyхoМoГo
oблaДнaння, Щo пpaцюс пiд тискoМ, зaтBеpд)кeниM Пoстaнoвolo Кaбiнеry йнiотpiв Укpaiни вiд
04.07.20|8 Jф 536, тa всi пеpелбavенi ним пpoцеДypи oцiнки вiдпoвiднЬcтi, дo Ъ"no"u"*lя 

'n"*зaлyЧalотЬся пpизIraЧeнi opгaни (дaлi - пpoцеДypи oцiнки вiДпoвiДнoстi), aбo oкpемi пpоцrДypи oцiнки
вiдпoвiднoстi.

Cфеpa вiдпoвiдaльнoстi cекTopaЛЬноi гpyпи TP 536 IIaBrДrнa в floдaткy A Дo цьогo Пoлoясення.
Cфеpa вiдпoвiдaльнoстi сrкTopirлЬIrоi гpyпи ТP 536 Мoжr бyти poзlшиprнa чи скopoЧенa IIIJIяхoМ

yнеcrння змiн дo вiДпoвiДнoгo нaкiвy Мiнeкoнoмiки пpo yTBoprн}Ut тaкoi.py.', i визнaчення офеpи ii
вiдпoвiдaльнoстi (дaлi - нaкtrl Пpo yтBopення) щoДo BизI{aЧення нoвoi .фЪp, ii вiдпoвiдaльнoотi з
ypaхyBaншIМ poзшиprння чи окopoчення.

2.4 opгaнiзaцiйне зaбезпечення Дiяльноотi оектоpaлrьноi гpyПи TР 536 зДiйсrпосться технiчним
секpетapiaтoм тaкoi гpytlи (дaлi - секpетapiaт).

Фyшсtii cекpетapiary пoкJlaДaютЬcЯ Ha oДин З ПризIraЧених opгaнiв згiднo з п.6 poздirry II
Tипoвoгo пoЛoжeншl, яl<IтЙ r чЛенoМ оектopЕrлЬнoi гpyпи TP 536 (далi - .rлен).

Фyнкцii ceкpeтapiary yтвopенoi сrкTopЕtJlЬIroi гpyпи TP 5з6 B пoДulльшoМy Мox(yTЬ бути
поклaДонi нa iнIпого ii'rленA IiUUtхо}{ BlrдaнЕ#l вiДповiДного нaiезу Мiнеконог"tiюr не пiзнiше нЬк.Iеprз
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30 poбоuих Днiв з дня oДrpжalrнrl вiд оектopaльноi гpytlи yзгoДкrнoi ii членaми пpoпозицiТ щoдo
пrpeДaннrl фy"nцiи ceкpетapiary iнIшoмy ii нленy.

3. зABДAння сЕкТoPAЛЬнot гPуПи TP 53б

3.1. ЗaвдaнrrяNl crкTop,tJlьнoi гpyпи TP 536 с кoopдинaцiя тa спiвпpaЦя пpизIlaЧrних opгaнiв для
yзгоДженoго технiчнoгo Зacтoсyвa}Iн'l вiдпoвiДних пpoцrДyp оцiнки вiдпoвiдноiтi вимoгaм TP 536, що
IIaJIeжaTЬ лo сфеpи ii вiдпoвiдaльностi'

з.2. Cектopaльнa гpyПa TP 536 вiдповiдно Дo пoкЛaдeнoгo нa нei зaBДalrня y Bизнaченiй сфеpi
вiдпoвiдaпьнoотi:

1) BиЗIIaчae теxнiuнy пoлiтикy yзгоДя(rнoгo зacтocyBaння чЛrнaМи пpoцrДyp oцiнки
вiдповiднoстi, пещдбaчених TP 536;

2) зaбезпeuyс пoотiйний oбмiн ДocвiДoм мiхс членaМи Ta oбг'овоprння ниМи теxнiчних ПиTaнЬ,
гIoB'язaних iз зacтoсрaнняМ t{иMи пpoцrДyp oцiнки вiдповiднoстi вимогaм TP 536;

3) yхвaлroс yзгoдrкенi piшення з оpгaнiзaцiйних пиTaнь cвoei Дйльнocтi, зoкprмa щoДo:
- обpaння гoJIoBи секTopaлЬнoi гpyпи TP 536 (дaлi - Гoловa) Ta Зaотyпникa ГoлoBи сектopaльнoi

Гpyпи ТP 536 (дa.пi - зaсTyIIt{ик гoлови);
- yтBoprння y сBorМy склaдi poбо.rих гpyп (лaлi - PГ);
_ BизнaЧrннrl членa, якомy пpoПонyсTься ПrprДaTи фyнкцii ii cекртapiary;
- poзшиprннrl Чи скopoчrнrrl сфеpи свосi вiДпoвiДaльнoстi,
4) poзpoбляe тa yxвurЛroс:
_ Дoкyl\{rнти, cпpяМовaнi нa зaбезпеченtш{ yзгoД)кенoстi в 'гехнiuномy зaсToсygalrнi членaми

пpoЦrДyp oцiнки вiдпoвiдностi вимoгaм TP 536 тa змiни До }lих (дaпi - ДoкyменTи щoДo yзгoдтсенoстi);
- iнпii ДокyМенTи, необхiднi для оpгaнiзaцii if дiяльностi, тa змiни дo 

''"*;- yзГoДх(енi pirшення Ta pекoМrнлaцii, пpoпoзицii для вiДпoвiДних Дrp)кaвниx opгaнiв тa
Мiнекoнoмiки з питaнЬ, Щo нaJIе>r€тЬ дo cфеpи iI вiдпoвiдaльнocтi;

5) yхвaлroс:
_ пoлo)кrнrш пpo сектopitЛЬнy Гpyпy TP 536 тa змiни Дo нЬoгo;
- пДaн дiя;rьностi секTоpаJIЬI{оi гpупи TP 5зб нa }IaсT).IIFII4й piк ;
- звiт пpo сBoю дiяльнicть Зa пoпrpеДнiй piк;
6) вiдслiдкoByс, aIIaJIiзye тa BpaхoBye y свoiй Дiяльностi.
- Дocягненн'{ нa)iки i технiки, бyль-якi змiни B зaгшIЬнoвизнaнoМy cyчacнoyy отaнi poзвиткy

технiки, нaлехснi iнrкенеpнi ПpaкTики y сфеpi, щo пoв'язaнa з ii дiяльнicтto;- змiни B нaцiонaпьнoмy зaконoдaвствi, зaконoДaвствi eвpoпейськoгo Coroзy, iнrпих
екoнoмiчних об'сднaнь aбo iнtпих Деp}кaB з пиTaнЬ' щo сToоyк)ться ii дiяльнoотi,

- офiцiйнy iнфopмaцiю Мiнекономiки, вiдповiдниx ДеpжaBниx opгaнiв' opгaнiв Деp)кaBнoгo
pиIrкoBoгo нaГJIяДy тa кoIITpoЛю нехapЧoвoi пpодукцii, iнrпиx opгaнiв Дrp)кaBl{oгo кoнтpоJlro (нaглядy),
нaцioнaльнoгo opгal{y стaнДapTизaцii, нaцioнaльнoгo opгal{y Укpaiни з aкpеДитaцif з ПиTaнЬ, Щo
cтocyloTЬся ii дiяльностi;

7) фоpмyс, BlДl Ta oIIoBЛюс iнфopмaцiйнy бaзy yхBaлrних неЮ ДoкyМrнтlB щoДo yзгoДх(енoстi тa
зaбезпеuyе Дo неi ДoсTyII yсiм uленaм, Miнекoнoмiюr тa вiдповiдниl{ ДерlrсrBниМ opГaIIaM,

8) зaбезпечyс ДocтyП yсiх нленiB Дo зaTBеpДженoгo плatry дiя"гlьнocтi ..nф**rroi.py.r" TP 536
нa нacТyпний piк тa змiн Дo нЬoгo, звiry пpo сBoIo дiяльнiсть зa пoПеpеДнiй piк;

9) нaдaс кoноyлЬTaцitlну тaМrToДичнy Дoпомoгy чЛlнaМ' зoкpеМa з пиTaнь щoДo:
_ зaсTocyвaння ними ПoJIo)кенЬ TP 53б;
- зaсTocyвaння IlиMи пpoцеДyp oцiнки вiдпoвiдностi вимогaм l.P 536;
- зaсToоyBaння ниMи нaцiонaльниx cтaнДapтiв з Пеprлiкy нaцioнaльних стaнДapтiв Для цiлей

зaсToоyBaнI{я ТP 5з6, тala6o iншrих технiчниx опецифiкaцiй, зaотoсyBaння ЯКa;x зaбeзпе.тyс
вiдповiднiсть BиMoгaМ Taких технiчних pеглaментiв (дaлi - стaндapти);

- IIроBOДоHHЯ HЕl}v{li вltпpобiвaнЬ' Blтзнaliiнptx у cTaHДaрT&х, з IlfоTоto Дос-tri{ii{ЕЯ узгод>rсеноi
пpaктики тa зaбезпечrнHя вiдтвoprовaностi prзyльтaтiв випpoбyBal{Ь;
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10) нaдaс yзгoдженi пpoпoзицii вiдповiдниМ Дep}(aBниМ opгaнaМ щoДo:
- пrpeгJlяДy TP 536 i передбa.rlних ниМи вiдпoвiДних пpoцeДyp oцiнки вiдпoвiднocтi;
- рoзpобленI{Ч, прийrrятг_я, пеpевipкзt, переГ-ТLяДy, скaсyBа-I{}tl{ Чи вiДнов-ценlrя дii ста.rцapтiв,

У)IмTTЯ зaхoДiв щoДo гapмoнiзaцii стaндapтiв з вiДпoвiдниМи мiжнapoДними ии pегioнaJIЬIIиMи
стaндapтaМи;

- фоpмyвaнНЯTa oнoBлення пеpелiкiв нaцiонaльних сTallДapTill для щлей зaсToсyBaння TP 536;
- pозpоблення МrToДиЧних poкoМенДaцiй iз зacтосyBaIIHя TP 536;
1 1) нaдaс Ha зaпуITИМiнeкoнoмiки тa вiдповiдних деp)I(aB}Iих opгaнiв:
- y3гoДжrнi пpопoзицii щoдo .tленiв, якиM IIpoпoFIyeTЬся пrpеДaTи нa ПoДilЛЬшr oпpaцюBaння чи

збеpiгaння кoмПлrкTи ДoкyMеIIтaцiТ, пoв'яЗaнoi з викoнaнняМ i"a"'" ЧлеI{aми зaBДalrЬ з oцiнки
вiдпoвiдностi вимoгaм TP 536, y paзi скоpoЧeIIHя сфеpи iх пpизнa.rення, пpиЗyПинення aбо aнyЛIoBaння
пpизнaЧеIrHя;

- iнфopмaцiю щoдo фaхiвцiв (ayлитopiв, експеpтiв), якi мaють ДoсвiД BикoнaнHя poбiт з oцiнки
вiдповtднoстi не Менше п'яTи pокiв y офеpaх, як1 I{aJIl)I(aTЬ до сфеpи ii вrдпoвiдa;lьнoстi;

- експrpШ{i виснoвки з технiчниx ПиTaЕIЬ щoДo TP 536 тa пеpедбaнених ниМ пpoцrДyp oцiнки
вiдпoвiднoстi;

12) спiвпpaцЮс з пиTaнЬ, що t{:lJlе)кaтЬ Дo ii кoмпетенцiТ, з:
- нaцioнaлЬIlиM opгaнoм cTarrдapTизaцii тa нaцioнaльHиМ opГa}Ioм Укpaiни з aкprДитaцii;
- тrхнiчними комiтcтaMи сTaнДapтизaцii ТК 8 кТpуби оташrевi тa бaлони>, Tк 44 <<ЗвaprовaнHя Ta

споpiдненi пpoцеси>, Tк 78 кTехнiчнa Дiaгнocтикa i неpyйнiвний кoнтрoЛЬ)),;
- opгaнaМи Дrp)кaBнoгo pинкoBoгo нaгляДy вiДпoвiДнo Дo своеi кoмпетентнoстi;
- iнrшими сrктopaлЬниМи (мiяссектоpaльними) lpyПaМи, a Taкont з opгaнaМи з oцiнки

вiдпoвiдностi, пpизнaЧеI{иМи згiДнo з технiчниМи prгЛaМll{тaми, якиI\4и не пеpeдбa'a"u noopлътнaЦtя тa
спiвпpaця ьtЬlс пplrзIraчiiЕli'tЕi оpгallalvfll з оцiIIкrr вiдповiДllостi у фоpr"ri тaюrх гpyп;

- вiдпoвiдниIvlи opгaнaМи з oцiнки вiдпoвiднoстi iнtпих ДеprrсaB тa iх гpyпaшIи, щo зДiйснroтoть
оцiнкy вiдпoвiДнoстi в aнaлoгiчних сфеpaх, Ta Bpaхoвyс iх досriд poбoTи Ta prкoМендaцii y своiй
дiяльноcтi;

13) з метorо фopшryвaння rДинoi пoлiтию.I y сфеpi дii ТP 536, ствoproloTЬ Ta BrДyTь pеrcTpи
докyментiв з or{iнки вiдпoвiдностi обпaднaт{I{я_ rr{o.цо якoгo бyли пpове.Ценi прorl'rДyри, визнaченi TP
5з6.

4. ЧЛЕнсTBo B CЕкTOРAЛьнй гPУПI TP 53б

4.1. Членaми секToptlJlЬноi гpyпи ТP 536 e всi пpизнaченi opГaни, якi пpизнaueнi згiднo з TP 536.
4.2. Пpизнauенi opгaни с члrнaМи сектopaльнol гpyпи 'ГP 5з6 з дaTи BиДaння нaкaзy

Мiнеконoмiки пpo BI'IДaчy iм свiдoцтвa Прo пpизнaчення opгalry з or{iнки вiдпoвiднoстi Для Bикo}IaI{FIя
як тprтЬoю сTopoнoю ПеBI{их ЗaBДaнЬ з оцiнки вiдповiднoстi, визнauених y TP 53б / свiдоцтвa пpo
пpизнaченнJI Bизнaнoi незaлеrкнoi opгaнiзaцii для зaTBеpДI(ення Trхнoлoгi.пrих пpoцеоiв Bикoнaння
неpoзнlМних з'сДнaнЬ, пrpcol{alry, ЯКиЙ Bикolryr неpoзнiмнi з'сднaння, тalaбo Пrpсoнaпy, яМiт
IIpoBoДитЬ неpyйнiвний контpoль, згiднo з технiчниM pегЛaМеIIToI\,l щoДo oблaднaння, щo пpaцrос пiД
Tиcкoм (дaлi - вiдпoвiдне свiДoцтвo пpo пpизнaнення), poЗши1юння cфеpи ix пpизнaЧrння чи
пoнoвлення Дii вiдпoвiднoго свiДoцтвa пpo пpизнaчrння згiднo з TP 5з6 / взarмoпoB'яЗaними
вiДпoвiдними теxнiчниМи pегЛaменTaми тa/aбo пopедбa.rеHуIиlИ ниМи вiдпoвiдними Пpoцr ДуpaNIЦ
tlцiнки вiДповiДностi, щo нaЛrrl(ATЬ ло сфеpи вiдгrовiДалrьностi тaкоi ГpyПи' aJrr не paнirпе Дu', ,rДu"""
нttкitзy пpo yTBoprння.

4.3. Пpизнaченi opгal{и пpипиняIoTЬ чJIеI{сTBо B секТopaльнiй гpyпi TP 536 oДнoЧaснo з BиДaI{ням
нaкшy Мiнекoнoмiки пpо ПpизyПинrнrrя дii чи aнyЛIoBaння вiДповiднoгo свiдoцтвa пpo пpизнaчення,
cкopoчення сфеpи пpизHaчеш{я згiДно з TP 536 в чaстинi пердбa.lеt{их ниМи вiдпoвiднйх ПpoЦrДyp
оцiIжlr вiдповiдrIоотi, що пaЛo}I€TЬ До офоp}r вiдповiдaлo''оо'i гp}пIr TP 53б, тa пpо пilоiдaцiiо .eй;
TP s36.
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4-4. Члени беpyть yчaсTЬ y дiяльнoотi сектopaпьнoi гpyпи TP 536 безпocеpеднЬo, Чеpeз
BизI{aчlних пpедстaвникiв a6o IIIJU{хOIVI зaбезпечення пoiнфopмoвaнoотi c"oго пеpсoнaJТy,
вiДпoвiда--цЬI{сlгo зa BикoнaнIilI за-BДа-Ць з оцiнк-и вiдповiдностi, пpо та-кy дi.я-uьнiсть Ta зaсTogy3alцL't ниМ
дoкyментiB щoДo yзгoД)кrнoстi як зaГaJIЬних нacTaнoB.

4.5. БезпосeрrДня }п{aсTь Члeнa в Дiяльнoотi сrктopaльнoi гpyпи TP 5з6 зaбезпе.ryсTься IIIJIяхgМ
писЬМoBoГo ytIoBIroBa}кrI{Hя кеpiвникoм TaкoГо tlJlенa вiдпoвiднoгo пpaцiвникa ПpеДcTaBJIяти iнтеpеои
цЬoгo чЛенa в гpyпi.

4.6. Член секTоpaлЬнoi гpyпи TP 536 беpе yracть y ii дiяльнocтi uеpез BизнaчеI{oгo ПprДcтaBl{икa
IIIJIЯxoМ нaДaнHя кеpiвникoм Taкoгo чЛrнa пиcЬмоBогo Дop}п{eння iнrпoмy членy секTop'lЛЬнoi гpyпи TP
536 пpедстaBJтяти своi iнтеpеси B цiй гpyпi. ,{opyuення ДoсTpoкoBo пpипиняi'"с" в paзi Пpипинrнн'l
члеIIOM, щo ДopуIиB' чИ iнrпим чЛlнoМ' якoмy нaДaно Taке ДopуIlння' членсTвa в Дiяльнoстi
сектopaJlЬнoi гpyпи TP 536 вiдпoвiднo До ПyнкTy 4.3 цього pоздiлy. Члrн, ЯкoМy нaДaнo Дopyченrrя' }Ir
I\4o)I(r пrpеДop)ЦиTи Bчинення Дiй, нa якi вiн бyв yпoBнoBaDкeний, iнtшoмy чЛrrry.

4.7. Члeн cектop:lJIЬноi гpyпи TP 536, який не бер ylaстi в ii дiяльнoстi безпoсеpедньo aбо Чrpез
BиЗнaчrнoгo ПprДстaBникa, беpе уraсть y Дiяльнoстi цiсi гpyпи IIIJIяхоM зaбезпеченrrя пoiнфopмoвaнoстi
сBoгo пrpсoнaIry, вiДпoвiДaлЬнoгo зa Bикoнaншl зaBДaнЬ з oцiнки вiдповiднoстi, пpо тaкy дiяльнiсть тa
зacтocyвaннll I{иМ дoкyментiB щoДo yзгoДх(rнoотi як зaгtшtЬних нacTa]loB.

4.8. Члeни iнфоpмyrоTь cекpеTapiaт оектoparrьнoi гpyпи TP 536 пpo обpaниЙнимътспосiб уraстi в
дiяльнoстi цiеi гpyпи не пiзнirпе нiж.rеpез i0 pобоuиx Днiв з дarи u"ДuнIlf,нaкaзy Мiнекономiки Пpo
BиДaЧy iм свiДoцтвa пpo пpиЗнaченtuц poзulиprннЯ сфеpи iх пpизнa.rенHя Чи IIoHoBЛення дii овiдoцтЪa
Пpo пpизнaЧення згiДнo з TP 536 тaJaбo пepелбa.rеI{ими ними вiДпoвiдними ПрoцеДypaци oцiнки
вiДпoвiднoстi, що нt}лея(aтЬ Дo сфеpи вiдпoвiдaльнoотi цiеI гpyпи, aбo не пiзнirшe 10 poбouй днiв з дaти
BиДaнHя нaкul:}y Miнекoнoмirur пpo пoкЛaденHя фy"'.цiи секpетapiary нa oДнoгo iз члeнiв вiДповiднoi
IrоBоyTBоprноi сектоpaльноl ГpFI}r TP 53б'

4.9' У paзi якшо uлен iнфopшryс пpo безпoсердHю yЧaсТЬ y Дiяльнoстi сектopaльнoi гpyпи TP
536, вiн oДнoЧaснo iнфopмус Taкoх( пpo пprДcTaBIIикa з чиcлa свoiх пpaцiвникiв, якoгo yпoBнoBn;кrl{o
пprДсTaBJIяти iнтеpеои цЬогo чJIенa в дiяльнoстi цiеi гpyпи (пpiзвище, iиl'Я, пo бaтькoвi (зa нaявнocтi),
ПocaДa, кoнTaкп{ий нoмеp телефонy, aДprca еЛекTpоннoi поtпти), a B пoДс}JIьIIIoN4y в paзi неoбxiднoстi -
шро змiнy Taкoго пprДсTаBI{ика.

4'10. У paзi якшo uлrн iнфopМyс пpo yчaсTЬ y дiяльнoстi сектopaльнoi гpyпи TP 536 чеpе3
Bизнaченoгo пprДсTaBникa, вiн oднoчaснo iнфopмyс тaкож пpo нaймeнрaннll членa' якoМy нaДaнo
Дop)ЦeHIIя пpеДсTaBJIяти йoго iнтеpеси в Дiяльнoстi цiri Гpyпи.

Якщo сTpoк ДopylrнI{я досTpoкoBo пpипиI{rнo (кpiм BиIIaДКy пpиПинrння чJIенoМ' щo ДopyчиB,
ЧЛrI{cTBa в Дiяльностi оектopaльнoi гpyпи TP 536), тaкуй Члrн нe пiзнiше нiж пpoтягoм 10 pобouих днiв
з дня ДocTpoкoBoгo ПpипинеЕIHя Дopyчrншt нaДar ДoprlеншI iнrшoмy члoЕy пpеДсTaBJUIти йoгo iнтеpеcи
в дiяльностi гpyпи тa iнфopмyс сrкpетapiaт сектopaльноi гpytlи TP 536 пpo нaймеHyBaIIшI iнrпoгo
членa.

Член, якol,Iy IraДaнo Дopyчення пprДстaBЛяти iнтеpеси iнrшoго чЛrнa в дiяльнoстi оектopaльноi
гpyпи TP 536, iнфopмyс сeкpетapiaт гpyпи пpо ПpеДсTaBIIикa з числa свoiх пpaцiвникiв, якoго
yпoBнoвaжrHo пprДcTaBляTи l}ITеpеси lHlIIoГo членa B ДlялЬностi гpyпи (пpiзвищe, iM'я, пo бaтькoвt (зa
нaявностi), пoсaцa, кoнтaкTI{ий нoмеp телефoнy, aДpесa rлекTpoнноi пoшти), a B пoДztJlЬшoп,ry в paзi
нeoбхiднoстi - пpo змiнy тaкoгo ПprдстaвI{икa не пiзнiпrе нbк uеpез 10 poбo.шгх днiв з ДtU{ oTpиМaш{я
Taкoгo ДopyЧення aбo нr пiзнilше 10 pобо.rиx днiв з Дaти BиДaш{я нaкi13y Мiнекономiки пpо пoкJIaДrнI{я
нa вiдпoвiДнoго чJIенa фyнкцiй сeкpетapiaтy нoвоyTBopeнoi секTopttлЬнoт.py.', TP 536.

4,ii, У paзi якщo uлен беpе учaсTЬ у Дiяльностi оектoрaльноl грyпи TР 536 rшляxoм забезпечення
пoiнфopмoвaнoотi сBoгo поpсoнulЛy, вiдпoвiдaлЬIloгo зa BикoI{aння зaBДaI{Ь з oцiнки вiДпoвiДностi, пpo
тaкy дiяльнiсть тa зaсToсyBaння ниМ дoкyментiB щoДo yЗгoДх(енoотi як зaгaJIЬних 

"aс'a"o", "i"oцнoЧaснo iнфоpмyс Taкoя( пpo пpеДcTaBникa з ЧИcЛa свoiх пpaцiвникiв, якoгo yIIoBI{oBax(еI{o
BlДIIoBlДaЛьниМ зa зaбезпеЧенtlя поiнфоpмoвaнoстi пеpcoнa.пy пpo дiяльнiсть гpyпи Ta yхBiUIrнi неto
ДокуNIеIITI{ щоДc }згоДЯ(rrlОотi (пpiзвliщо, it{'я, по бaтъковi (зa llaявшостi)' iiооaДa' копТaкTliltй IIоr'rер
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Tелrфol{y, aДprсa еЛrктpoннoi поlпти), a B пoДtlJlЬшoМy B paзi нroбxiДнoсTi - пpo зМiнy TaкoГo
ПprДсTaBникa.

4.12. Ч-цени, якi нr пoДa-r]и iнфоpмa.uiТ шро обра-ний ними спосiб щa-стi в дi-я-шьностi сектоpaльноi
гpyпи TP 536, пpo iх пprДсTaBникiв, якi ytIoBIIoBa)кенi пpедcтaвлят'и iнтеplcи тaких членiв .rй i"-r*
членiв нa пpaBaх дop}ЧeI{}UI, Пpo нaйменрaння членiв, якиМ нaДaнo ДopyЧrнЕя пprДcTaBЛяти iх
iнтrpeси в дiяльнoстi тaкoi гpylш, y сTpoки, пеpедбaченi пyнктaми 4.9 - 4.12 щoгo poздiлy, BBa)I@IoTЬоя
Членaми' якi беpyть yчaсTЬ y дiяльнoстi сектopaльнoi гpyПи TP 5З6 IIIJUIхом зaбезпечення
пoiнфоpмовaнoстi сBoгo пrpcoнtlЛy, вiДпoвiДaльнoгo Зa BикoнaI{Hя зa3Дaнь з oцiнки вiдпoвiднoстi, пpo
тaкy дiяльнiсть Ta зaстoсyBaIIня нип{ Дoкyментiв щoДo yзгoдхсенoстi як ЗaГaлЬних нaсTaI{oB' a
ПprДсTaBникoм цЬoгo чЛенa, якlтil е вiДпoвiдarrЬниМ зa зaбезпеЧrння пoiнфopмовaнoстi ПrpоoнalЦ/ Пpo
Дiяльнiсть гpyпи Ta yхBitЛенi неto ДокyмеI{Tи щoдo yзгоД)кенoстi, ввaтсaeтьcя кеpiвнrn 

'u*o.Ъ 
Членa.

4. 13. Члени зобoв'язaнi:
- бpaти yЧacTЬ y лiяльностi сектоpaльнoi гpyпи TP 536 B пopяДкy, BизнaЧеноМy циIи poздiлoм,
- зaоTоcoByBaTи ДoкyNrrIITи щoДo yзгoД)кеI{oстi як зaгaлЬнl }racтalloBи П1Д Чaс BикoнaнHя poбrт

згiднo з вiдпoвiдниMи пpoцrДypaМи oцiнки вiдпoвiдностi, пеpедбaчениМи TP 536, I{a Bикoнaння яких ix
пpизнaченo згiДнo з овiДoцтвoм;

- ДoTpимyBaTуrcЯ пOло)кенIIJI пpo сrктop'rльнy гpyПy TP 536, yxBt}JIенoго сrкTopaЛЬнoro гpyflolо
ТP 536, yзгoДжених piшень Ta pекoмrнДaцiй, a Taкoж дoкyмент'iв, нeoбхiДних ДJIя opгaнiзaцiт ii
дiяльностi;

- iнфopмyBaти сrкpетapiaт З ПиTaIIЬ, BизIIaчrниx Tипoвим пoЛoжrlrr{'lм, y BcтaIIoвленi ним
стpoки;

' НaДaBaTpI Ha ЗaIIИT гoлoBи 'rи вiдпoвiДaЛЬногo cещprTapя crктopzrЛЬIroi гpyпи TP 536 (дarrl -
секpетap) iнфopмaцiю чи пpoпoзицii, визнaченi Tипoвим пoЛo)кенняМ;

: BIiкоIIуBaTи iIllдi обов'язк}1, BEiзIIaчоIi TltповЕlЬi поjiоя(riiiuli*,f Ta IIоJIох(giпUIм пpо сrкTоpaJIЬIry
гpytly TP 536.

Члени, якi беpyть безпoсеpедн}o yчaсTЬ y дiяльнoстi соктоpaльнoi гpyПи TP 536 aбo uеpез
BизнaЧrниx пpeДcTaBникiв, Taкo)к зoбoв'язaнi :

- BикoнyBaТи 3aBДaнн'r гoJIoBи тa звiryвaти йoмy пpо iх Bикoнaш{я;
_ брaти уЧaeтЬ y пJra+rоRих Ta позaчеpгoвих зaсiдaннях с'екTорaльнoТ гpyпи TP 5з6, гoлооyвar+нi з

yсiх питaнь пopяДкy Дrннoгo зaсiДatъ cекTopt}ЛЬнoi гpyпи TP j36, porpoбr.""i дoкyментЬ щoдo
yзгоDl(eностi тa irппих лoкyмeнтiв, неoбхiдних ДJlя opгaнiзaцii дiяльнocтi оrкTopaJlьI{oi гpyпи TP 536;

' дiятpl нa зaсaДax неyпеprДженoотi, вiДсyгнoотi кoнфлiктy iнтеpесiв тi кoлегiйнoотi пiд чaо
yхBaJIення сrкTopllJIЬIIoю гpyпoю TP 536 докyментiв щoДo узгoдrкенoстi Ta iшших ДoЦлментiв,
необxiдних ДЛя оpгaнiзaцii дiяльнocтi cектоpальнoI гpyпи TP 536, yзгoДжеIIID( pirпень Ta prкoмeнДaцiй,
пpoпoзицiil для вiДповiдниx ДеpжaBIIиx opгaнiв тa МiнeкoноМiки, пiДгoтoвки rкспrpTних виcновкiв тa
iнlпоi iнфopмaцil нa зaпит Мiнекoнoмiки.

4.14. Члeнуl МaIoTЬ пpaBo:
- I{aДaBaTи пpoпoзицii дo пpоекry IIоJIох(енI{я пpo секTopiLлЬнy гpyПy TP 536 тa змiн Дo нЬoгo;
- МaTи ДoсЦ.II Дo yхBirлених сектopurЛЬнolo гpyПoю TP 536 дoкyментiB щoДo yзгoД)кrнocтi тa

iнrших докyмeнтiв, неoбxiДних ДJut opгaнiзaцii ii дiяльноотi, тa змiн дo них' Дo зaTBrpркrниx плaнiв
Дiяльнocтi тa плaнiв зaсiДaнь секTopaJlЬнoi гpyпи TP 536 нa вiдповiдний piк тa змiн ДЬ "r*, 

звiтy пpo
дiяльнiсть секTop€tJIЬI{oi гpyпи TP 536 зa пoпеprДнiй piк'

- зBеpTaTися Дo секТop{rлЬнoi гpyпи ТP 536 зa коноyЛЬтaцiйнoro Ta меToДичнolo ДoПoМoгoю З
ПитaнЬ, Bизнaчених пiдпyнктoм 10 пy[IкTy 2 pоздiлy III Tипoвoгo пoЛoll(енн't;

_ нaДaBаTи пpопозицii щодо uпенiв, яким ПpoПoнyсTЬcя ПеprДaTи нa ПoдaЛЬше oПpaцюBaння чи
збrpiгaння кoМплrкTи ДoкyМентaцi| пoв'язaнo[ з викoнaнIIJ{М tIиMи зaBДaI{Ь з oцiнки вiдпoвiднoстi
Bимoгaм TP 536, y paЗi cкopoчення сфеpи ii пpизнauення, пpизyПиrrення aбо aнyЛIоBaI{IUI пpиЗнaчrнIUI;

- IJaДaBaTvI cекTopaЛЬнiй гpyпi TP 536 тa oтpимyвaти вiд неi iнфopмaцiro тa пpoпoзицii з yсiх
IIиTaI{ь' щo нaJIr)кaTь Дo ii зaBДaнЬ;

- кopllотyBaTllоЬ iнirrlii"ipt прaBaivipl' Bplзiiaчiiiliппr TliповplЁv{ tIОjiO)i(eHI{яNf тa цЕшi пoЛО)itlliijjiiv{ IIpо
оекTopaJIЬнy гpyпy TP 536.
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Члени, якi беpyть безпocеprднIo )ДIaсTЬ y дiяЛьнoотi сектopaльнoi гpyпи TP 5з6 aбo неpез
BизI{aЧеI{их пpеДcтaBникiв, Taкoх( МaюTЬ IIpaBо:

- ylroсиTи I]рoIIO3ицii щодo po3lшиprння чи скopoчення сфеpи вiдпoвiдальностi сектopaльнoi
гpyпи TP 536, poздiлення сфеpи ii вiдпoвiдaльнoстi мirк iнrшими оrкTopitЛьни[4и (мirкcектopaпьними)
гpyиМи aбо об'сДнaння cфеpи ii вiдпoвiДaпьнocтi зi офеpaми вiДrrовiдaльнoстi iнпrих оекTopzlJIЬHиx
(мixсоектоpaльниx) гpyп (пpи iх нaявностi);

- ПoДaBaTи секpеTaplo пpопoзицii Дo пopяДкy деннoгo зaсiДaння оекTopaЛЬнoi гpyпи TP 536 не
пiзнiше нiхс зa 10 poбoних днiв Дo Дня йoгo пpoвеДеtlня, a в paзi пoзaчеpгoвoiо зaciдaннr1 - не пiзнirпе
гI'яTи poбouих днiв дo Дня йoгo пpоBеДеtшя;

- пoДaBaTи сrкpеTaplo oбцpyнтовaнi пpoпoзицii щoдo BнесенЕtя змiн Дo пoЛox(rння пpo
секToptlЛЬI{y ГpyПy TP 536;

- пoДaBaTи головi пpoпoзицii щодo питaнЬ' якi пoщебyloTь poзгляДy нa пoзaЧеpГoBoмy зaсiдaннi
crкTopi}лЬноi гpyпи TP 536, y ПиоЬМoBiй фopмi з oбцpyнтyBaFII{яМ неoбхiднoстi iх теpмiновoго poЗгJlяДy,

6paти yчacTЬ y пiдгoтовцi експеpтних BисI{oвкiв з технiчниx пиTaнь y Mе>lсax сфеpи свoсi
вiдповiдaшьнoстi;

бpaти yчacTЬ в yхBaленнi сектopaлЬнoк) гpyпoю TP 536 дoкyментiв щoДo yзгoД)кенoстi тa
iнrших дoкyментiв, неoбxiДних ДJIя opгaнiзaцii ii дiяльноотi, yзгoдл<ёних pirпень 

'u p.r.o'.ндaцiй,
пpопoзицiй з yсiх IIиTaнЬ, щo н{tJIе)кaTЬ Дo ii зaвДaнЬ, IпJUIх9M гoлoсyl}aння;

- пPeДстaвляти iнтереси Ta пoзицirо сектоpt}JlЬноi гpyпи TP 536 Зa Дoprlrшr'lм гoJloBи B opгaнax
BикoнaBЧoi влaди, нa пiдпpисMсTBaх, B ycTa}Ioвax тa opгaнiзaцiях, iнtпиx cекTopttльних гpyлaх TP 536,
технiчних кoмiтетaх сTalrДapTизaцii з IIиTaнЬ, щo нaJIежaTЬ дo сфеpи вiдпoвiдaльнoстi гpyп;

5. скIIAД сEкToPAЛЬнoi гPУШи TP 53б

5.1 [o скЛaДy секTopuшЬноi гpyпи TP 536 BхoДяTЬ:
- Гoлoвa,
- зaсTyПник гoJIoBи;
_ cекprTap;
_ оекpетapiaт;
- чЛени (ooB);
- PГ.
Cтpyктypa сектoptlJlЬнoi гpyпи TP 536 нaBеДоFIa в {oдaткy B.
5.2. Пеpсoнaпьний оклaД секTopirЛЬнoi гpyгпl TP 536 фopмyсться ii секpетapeм iз пpедстaвникiв

uлeнiв, якi беpyть безпоcеpедню )ДraсTь y Ii Дiяльнocтi, r ToМy числi iixнir пPеДсйвникiв, щo
yпoBI{oB8)кенi пPедсTaBJIяTи lнтepеои 1ншI}Тх чЛеIIIB, якi беpyть yчacTЬ y лiяльнЬcT1 гpуПи чrрrз
BиЗнaчrних пpеДсTaBникiв (дaлi - пpеДcTaBI{ики)' [o ПrpсoнЕrлЬнoгo cкJlaДy сектopaJlьноi гфи TP 536
гpyпи BхoДяTЬ щoнaйменПIе ДBa IIpеДстaBIIики.

Пеpсoнaльний склaД тa iнфopмaцiя пpo членiв сектopt}ЛЬнoi гpyпи TP 536 висвiтленo нa вебсaйтi
Cокpетapiary>.

5.3. Годовa Ta зaсTyllник гoJloви обиpaкrTЬgя ПprДсTaBникaMи ПptrоToю бiльu_riстtо гoлосiв
пpисyтнiх нa зaсiДaннi членiв (кoтсен ЧлrI{ сrкTopaльнoi гpyпи мaс оДин голoс I{r3aJIеясIo вiд кiлькостi
йoгo пpедстaвникiв) секToptlJlЬнoi гpyпи TP 536, якi бrpyть безпocеpеДнЮ yЧacтЬ y дiяльностi гpyпи, нa
cтpoк нe бiльIпе нiж п'ять poкiв.

Кo>кне нaстyпнr пpoДoB)I(енtш cтpoкy BикoнaнHя IIoBIIoBar[<еI{Ь голoBи тa зaсTylп{икa гoлoBи
оДlIiсrо i dсIо сailioiо оообоIо мо)i(ЛIiBе IIa cTpок Ilе бiльIrrе rilхс Двa pоюr.

Гoлoвa Ta зaсЦПник гoЛoви BикoнyIoTь своi пoвнoBall(ення нa Гpol\daДсЬких зaоaДaх i нa
безoплaтrriй oсновi.

,{o пoвнoвDкrнЬ гoлoBи нaJlr)кaть зaгaJlЬнr кеpiвництвo дiяльнiстю crкTopaпьнoi гpyпи TP 536
гpyпи Ta BизнaченI{я технiчнoi пoлiтиrоа дiяльнoстi тaкoi гpyпи.

Riдпoвiдно Дo т{aД.aних пoвнoвir)кrнь гoJTоBa:
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_ opгalriЗoByr poбoTy секTоpirЛЬнoi гpyПи TP 536тa пpиймaс неoбхiднi pirпrння щoДo ii
дiяльнoотi,

_ кoopДинyс дiяльttiсть пprлстaвникiв Ta pозпoлiляс мiж ниIии 3aBДaншI, кoнTрoЛЮс iт
BикoнaI{ня;

- зaбезпе'тyс ДотpиМaннrl ЧЛенaми пoЛoх(rнн'l пpo csкTopaлЬrry гpytly TP 536;
- скJIикaс Ta IIрoBoДить зaоiДaнHя секTopaльнoi гpyпи TP 536 i гoлoвye нa них' зaTBеpД)кyс

пopяДoк Денний зaсiДaнь сектopaлЬIroi гpyпи TP 536;
- пpиймaс pirлення пpo пoзaчеpгoвr пpoBеденrш зaсiдaнь сrктоpt}лЬнo'i гpyпи TP 536;
- оpгaнiзoвyс пiдгoтoBкy Дoкyментiв щоДo yзгoДжeнoстi тa iнших локyмrнтiB гpyпи, неoбхiДниx

ДJтя opгaнiзaцiТ ii дiяльнoстi, ПoгoД)кyс технiчнi зaBДaнI{JI нa pозpoблення докyментiв щoДo
yзгoдясенoстi, вiзyе оcтaточнi pеДalщii iх пpoектiв, якi "и"oс"'iс* нa pозГЛЯД Ta yхBaЛrння
сrкTopaЛЬнoю гpyпoю TP 536;

_ зaTBepДI(yс пOЛOжеHIIJI пpo ceкTopaЛЬнy гpyпy TP 536, a Taко)к змiни Дo ньoгo, плaн дiяльнoстi
тa пЛaн зaсiДaнь сектopaJlЬнoi грyпи TP 536 нa вiДпoвiДниiлpiк тa змiни Дo них' пopяДки Деннi зaоiдaнь,
звiт пpo Дiяльнiсть сrкTop'шЬнoi гpyпи TP 536 зa ПoпеprДнiй piк;

- пiдписyс всi листи секTоpu}ЛЬноi гpyпи TP 536, пpoтoкoJlи зaсiдaнь, звiти пpo prЗyльTaTи
гoЛoоyBaнЕrt пpедсTaвникiв, yхвaленi секTopilJlЬнoю гpyпoю TP 536 Дoкyменти щoДo yзгoДЛ(rнoотi, a
Taкoя( iнlпi дoкyМенTи, неoбхiднi ДJIя opгal{iзaцii iТ дiяльнoотi, yзгoдrкенi piшeнWЯ Ta pекoмендartii,
пpoпoзицii для вiДпoвiдних деp)I(aBнш< opгaнiв тa Мiнекoнoмiки, е*с.'еp'"i BисIIqBкLL з технiчних
ПиTaIIь y Mе)I€х сфеpи вiдповiдaльностi тaкor гpyпи;

- зttJlyrar в paзi пoтpеби спостеpiгa.riв до yuaстi в зaоiдaншж секTopaльнoi грyпи TP 536 тa/aбo
До дiяльнocтi гpyпи, y ТoМy числi з poзpобленн.я нrю лoкyментiв щoДo yзгoдlкенoстi. 

-

5.4. Зaстyпник гoЛoBи Bикoнyс ДeЛегoBaнi гoлoвoro фyнrсдii, a Taкoж фyш<uii гoЛoBи в paзi йoго
вiдсyтнoстi aбo лосщoкoвoгo цриЦцнrнrш поBtIoBФкень.

5.5. ПoвнoBDкення секpеTapя BикoнyIотЬся пpеДcтaBникoм ЧJIlнa, нa яlolil вiдпoвiдниIи нaкaloМ
Мiнекoнoмiки поклaДrнi фyнкцii секpетapi ыry, З ДaTИ BиIДa:яII;I l{aкaзy.

У paзi ДocTpoкoBoгo Припш{енн'I пoBtIoBa)кень cекprTapЯ з пiДстaви пpипшIrшш члrнoМ
чЛrнcтBa в Дiяльнoотi сектopaльноi гpytlи TP 536, нa яlсtй вiДповiдним нaкzцoм Miнrкoнoмiки
пoклaДенi фyнкцiт секpетapiary, ГoЛoBa BизI{aЧar пpеДсTaBI{икa Члll{a, якиil BикoнyBaTиМе
пoBнoBiDкеIrн'l оrкprTapя Дo BуIДalдHЯ l{aкzвy Мiнекoномiки пpo ПoкЛaДeння фyнкцiй оекpетapiary нa
iнrшoгo Члrнa тa якиiт пpoTягoм мiсяця з Дня Дoотpoкoвoгo пpипиненFIя пoBtIoBa:кень оекprTapя B)киBae
зaxoДiв ДJIя нaДaFIIlя пpoпoзицiй щoдo чJIoнa, якolvfy пpoпoнyсTЬOЯ пepеДaти фyнкцif сrкpетapiaтy
Miнекoнoмiки.

Cекpетap кеpyс технiчними тa aДмiнiстpaтивними фyнкцiяМи сrкpеTapiaтy.
Секpетap BикoHyс своi повнoBiDкrння нa гpoМaДсЬких зacaдaх i нi безoплaтнiй oснoвi.
Biдпoвiднo дo нaДaних пoBlloB:uкrнЬ сrкpeTap:
- opгaнiзoвyс poбoтy секpетapiary;
- opгaнiзoвyс пiдгoтoвкy зaоiдaнЬ сrкTopaЛьнoi гpyпи TP 536, пopядкiв Дrнниx зaсiДarъ i поДaе

ix нa зaтBrpДкrнIUt гoЛoBi, офopмшос тa пiДписyс пpoToколи зaciДaнь i пoДaс iх нa пiдпио гопoвi тa
ДoBoдитЬ до вiДoмa всix члeнiв не пiзнitпе п'яTи poбоuих днiв з дня пpoBеДrння зaсiДaння оектоpaльноi
гpyПи TP 536;

_ повiДoмляс пprДсTaBникaм пpo ДaTy, чac Ta мiсце aбo дыry Ta чaс (для зaсiдa}rЬ y pеir<имi
вiдеoкoнфеpeнцii) пpoBrДенI{я зaсiдaнь сектopitлЬнoi гpyпи TP 536 ia iх пopяДок Денний' зaбезпетyе
пprДстaBIIикiв неoбхiДними мaтеpiaлaми тa iнrшoro iнфоpмaцiсto з ПиTaIlЬ, yнrсeних Дo ПopяДкy
Дrнrroгo зaсiДaнь сектopzlJlЬноi гpyпи TP 536, не пiзнiше гI'яTи pобoних днiв дo Дaти пpoвеДення
плaнoBoгo зaоiдaння i двoх poбо'lих днiв дo ДaTи пpoBrДrння пoзaЧергoвoго зaсiДaннr1 секTopaльнoi
цpyпи TP 536;

- гoTyс ПpоrкTи бroлетeнiв ДJUI гoлооyBaння, poзПoBcюДкyr iх, aнaлiзye зaпoвненi
пpеДcTaBникaМи бroлетенi ДjIя ГoJIoсyBaнtUI' сKIIaДaс тa пiдпиоye звiти пpo pеЗyJIЬTaTи гoлoсувaння i
пoДaс iх нa пiДпис головi Ta нr пiзнiшrr п'яTи poбоvих днiв з Дня зaвrpше"*,' .oдoоygalil{я ДoBoДить Дo
вiдoмa воiх.rленiв;
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- opгalllзoByс ПlдгoToBкy пporкTш плaнy Дiяльнoотi тa пJIaнy зaсiДaнь сrктopЕUlЬ}Ioi гpyпи TP 536
нa вiДпoвiдний piк тa змiн Дo них, пoДaс iх нa зaтвеpД)кeння.oлo"i;

- opгaнiзoвyс пiДготoBl{y Пporктy звiтy пpо Дiя.llьнiсть crктoрaJlЬHоi щщи TP 536 зa пoпеpеднiй
piк тa пoДaс йoгo нa зaTBrpД}кення гoлoвi пiсля yхB{rлoнн't соктopatлЬI{oю гpyПo}o TP 536;

- oфopмлroс yхBaлrнi сектopaлЬнolo гpyпoЮ TP 53б ДокyMrIIти щoДo yзгoДx(енoстi тa iнrшi
ДoкyMrlrти, неoбхiДнi для оpгaнiзaцii ii poбoти, yзгoдхсенi piшeнrrя Ta prкoMеIIДaцiI, пpoпoзицii i пoДae
iх нa пiдпис голoвi, гoTyс ПporкTи технiчних зaвДaнЬ нa poзpoбле"*o дonyмeнтiв щoдo yзгoдхсенoстi i
нaДaс iх нa погоДжеI{FIя гoпoвi;

- гoTye пpoекT пoЛо)кrI{FI'I пpo сrкTopaJlьнy гpyПy TP 536, ПоДaс йогo нa зaTBrpДкення гoлoвi
пiсля йогo yхвaлення cектopaлЬнoю Гpyпoю TP 536, кoпiro зaТBеpДжеtloгo гoJIoBoIo пoJIo}кеш{'I пpo
cекTopilЛЬнy гpyпy TP 536 нaДсиЛaс Мiнекoнoмiки не пiзнiше нilк uеpез 120 poбouих днiв з дaiи
BиДaнHя }IaкЕtзy Miнекoнoмilси пpо yTBopення;

- вiдпoвiДa€. Зa сBoсчaонr BIIесення змiн Дo ПoJIoя(rнHя IIpo секTopttЛЬнy гpyпy TP 536, гoTyr
Пporкт змiн Дo пOJIOI(сI{Hя пpo сrкTopЕlлЬt{y гpyпy TP 5з6 i вклrочaе IIиTaI{IUI щoДo Тх yхвaлення Дo
пopЯДкy Дrннoгo зaciДaння сrктopaЛЬнoi гp5rпи TP 536,

- yxB{шIений нa зaоiДaннi оектоpaльнoi гpyпи TP 536 пpoект змiн До ПoJIoжrнHя Пpo оrктoptilIЬI{y
гpytly TP536пoдaс нa зaTвrpД)кення гoлoвi;

- копitо пoЛoх(rння Пpo сeкTop{tпЬнy гpyпy ТP 536 з ypaxyBalrням змiн не пiзнitше нiж неpез
дrcятЬ pобоuих Днiв з Дня зaiъrpДжеI{l{rl Taких зМiн нaДоилae Miнеконoмiки;

- фopмyс Ta oнoBлIoс в paзi пoщеби пеpсoнirлЬний cклaД сrкTopitJlьнoi гpyrп.l TP 536 тa PГ,
yTBopених y склaдi тaкoi гpyпи;

- iнфopмyс ЗaTpplмicяцi uленiв, якi беpyть безпoсеpеднro yЧaсть y Дiяльнoстi сектopaльнoi гpyпи
TP 536 aбo неpез BизI{aЧениx пprДсTaBникiв, пpo спЛиB cTpoкy IIоBFI9Baжонь голoBи тa/a6o зaсT)iшrикa
гoJIoBи гpyпи iз зaпитoм пpo нaДaння пpoпoзицiй щoдo кaнДиДaтyp нe нaоЦпI{ий стpoк;

- Bикoнyr поBI{oBiDкеш{я гoЛoBи тa/aбo ЗaсTyпникa ГoЛоBи B paзl oДIroЧacнoгo ДoсTpoкoвoгo
пpиПинrння IIиMи IIOBI{OBЕDI(енЬ Дo oбpaнrrя нoBoгo гoлoBи тa/aбo зaсTyпникa гoJIoBи' a Taкo}( Bикoнyс
IIoBнOBa)кення зacTyIII{икa гoлoBи в paзi йoгo вiдоyтнoстi, yrкивaе зaхоДiв для iх пеproбpaння;

- Bикoнyс пoBI{oBaжrннrI гoлoBи нoBoyTBopеноi сектоpaльнoi Ipyпи TP 536 дo oбpaння гoЛоBи Ta
ЗaоTylшикa ГoJIoBи, a Taкo?к РIмBaс зaхоДiв Дпя iх oбрaння нa yсTal{oBuorvry зaсiдaннi грyгпl;

- Bикot{yс iнrпi пoвнoBiDкlllн'{' неoбхiднi ДJIя Bикoнaння секprтapiaтoм йогo тeхнiчних тa
aдмiнiстpaтивниx фyнкцiй.

5.6. Cекpетapiaт здiйснroе opгaнiзaцiйне зaбезпечення дiяльнoотi crктopaJlЬI{оi гpyпи TP 536.
Cекpетapiaт ДJIя Bикo}Iaння свoiх зaBДaI{Ь пoBи}tеI{ мaти неoбхiднi технiчнi тa aдмiнicтpaтивнi

зaсoби (зacoби Для пiДгoтoвки, oбpoбЛlння, ДpyкyBaI{н'I, кoпitoвaння' poзIIoBсIoДженIrЯ тa збеpiгaння
лoкyмeнтiв тa iнrпих мaтеpiaлiв; зaсoби зв'язкy (телефoн, фaко, eлектpЬннy Пorrlтy, ДoсTyII лo мepежi
Iнтеpнет тoщo), пpимiщенHя ДЛЯ opгaнiзaцii зaсiдaнь тa poбoти сеn'opaл"rroi гpyгпl TP 536; влacний
вeбсaйт ДJIя oпpиJIIoДнrIilш нa нЬoМy iнфopмauii пpo сектopaJIЬFIy гpyпy TP_ 536 тa ii дiяльнiсть;
пеpcoнaJl' нa якуlil бyдyть пoклaДенi вiдпoвiднi opгaнiзaцiйнi тa r:ехнiчнi зaBДaння iз зaбезпеЧенItя
Дiяльнoотi секpетapiary).

Дo фyнкцiй оrкpетapiary нaлeжaть:
- кoopДинaЦiя poбoти сектopЕ}лЬнoi гpyпи TP 536 тa PГ,
- пiДгoтoвкa пpoектiв пЛaнy Дiяльнocтi Тa плaнy зaciДaнь cекTopaJlЬI{oi гpyпи TP 536 нa

вiДпoвiДний piк тa змiн До ниx i здiйсненI{я кoнTpолIo зa iх викoнaнням, Ъaбез.r.nй"" досryпy вciх
членiв Дo них пiсля зaTBеpД}кенrrя ix гoJIoBoIo,

- Bедrшrя ДiлoвоДотвa сrктоplшьноi гpyпи TP 53б;
- фopмyвaннЯ, BеДlHtI'I тa пoстiйне otIoBJIlння iнфopмaцiйrroi бaзи у]1gaJIеI{их сектopaлЬI{oю

гpyПoю TP 5З6 Дoкyментiв щoДo yзгoДяtеноотi i зaбезпечення Дo "rf дoсry.'y всiм ЧЛенaм,
Мiнеконoмiки тa вiдпoвiдниМ Деp)I(aBниМ opгaнaм, нaцioнaлЬнoМy opгal{y Укpaiни з Ькiедитaцiт;

- зaбезпечeння Дoстyщ/ воiх членiB Дo yхBaшIениx сектopaльнoto apy.'o,о iнrших дoкyмeнтiв,
неoбхiдних Для opгaнiзaцii ii pоботи, yзГoДжених pitшень тa pекомёlщaцiй,
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- ПlДГoтoBкa Ta нaдaннrl Мiнекoномiка звiтy пpo дiяльнiсть секTopz}ЛЬнoi гpyли TP 536 зa
попеpeднiй piк, a Taкох( нa зaIIиT iнrпoi iнфopмauii пpо ii Дiяльнiсть.

Узгoдxсене pirшення щoДо BизIraчФшя ЧJIенa' якo]vly прошorryсTЬсЯ пrрrДaTи фyrrкцii
секpетapiary, yхBaЛюrтЬся нa зaоiдarшi секTopaJIьноi гpyпи TP 536 Пpocтoю бiльпlicтro гoлociв
пpисрнiх нa нЬoМy пpедстaвникiв.

Пpoпoзицii щоДo чJIlнa, якoмy IIрoпoнyrTЬся пеpеДaTи фy"*цit сeкpетapiaтy, нaДaсTЬся
секTopaJIьнoIo гpyпo}о TP 536 Мiнекoнoмiки не пiзнirпе нiхс .rеpез п'ять poбouих днiв 3 ДIIЯ )DшaJIrння
гpyпoю вiДпoвiДнoгo yзгoДx(енoгo pirшення.

5.7. CектopaЛЬнa гpFIa Мoжr yTBоp}oBaTи y сBorмy склaдi пoотiйнo дiroчi aбo тимчacoвi PГ для
Bикoнaння кoнкрrTних 3aBДaнЬ з пиTaнь' щo нaJIе)кaть Дo зaBДaнЬ тaкoi гpytlи.

Pirпення Пpo yTBoprння PГ, BизнaЧrннrl теpмiнy ii дiяльнoстi (пoстiйнa чи TиМчaсoвa)' пеpелiк
кoнкpеTних зaBДaI{Ь PГ, стpoки iх викoнaнHЯ Ta iх зйнy, зaTBеpДr1(eння скJIaДy PГ тa змiн Дo нЬoгo
yхBЕrЛюIоTЬcЯ Нa зaсiдaннi оrкTopitЛЬноi гpyпи TP 536 пpocтoto бiпьrпiстrо гoлосiв пprДсTaBIIикiв, щo
6еpyть yЧaстЬ y цЬoМy зaсiдaннi.

Гoлoвa пiсля yхB{rлеIшя pilпення сrктop{шIЬнoю гpyпoю пpo yTBoprнHя PГ пpиЗflaчaс
пprДсTaBI{икa з ЧисЛa пpеДотaBникiв, якi ввiйIrrли Дo cкJlaДy PГ (дari - yчacники PГ), який opгaнiзoвyс
cкJIикaння Ta пеpшr зaсiдaння PГ.

Учaсники PГ oбиpaтоть зi свoгo сKIIaДy кеpiвникa PГ пpoотoтo бiльlпiстro гoлoсiв.
Кеpiвник PГ викoнyс своi пoBнoBa}кrння нa гpoмaДсЬкиx'ЗacaДali нa безoппaтrriй оснoвi.
Кеpiвник PГ кеpyе ii дiяльнiстlо.
Усi PГ, yтвоpенi y оклaдi сектopaльнoi гpyпи TP 536, пoДaloтЬ секpетapiary звiт пpo prЗyЛЬтaTи

Дiяльнoстi PГ зa пoтoчний piк aбo зa пеpioд Bикoнaння кot{кprпIиx зaBДaнЬ PГ (для 
'"'"u.o"rх PГ,

yTBоpених нa пrpioд Мrнше poкy), a Taкoж iнфopмaцiЮ Пpo пepсoI{aJIьний склaД PГ, ii кеpiвникa. Змiот i
сTpoки пoДalil{я оекpетapiaтy зaзнaченoi iнфopмaцii встaновлк)с гoJIoBa.

6. IIoPяДoк ДшЛьнoсTI сЕкToPAЛьнoi гPУlТи TP 536
6.1. Cектop{rлЬнa Гpyпa TP536дiе нa пiдстaвi rъoгo Полoxсення гIpo гpyпy, щo мiстиTЬ, Зoкplмa,

тaкy iнфоpмaцiro:
_ нaйменyBaIIня тa офеpa вiдпoвiдaдьнoстi crктopaJlЬнoТ гpyпи TP 5з6 (Дoдaтoк A дo цЬoгo

Пoлoхсення);
- HoМrp, Дaтa' зaгoJIoBoк нaкaзy Мiнекoнoмiюt Пpo yTBopення (нaкaз вiд 30.08.2017 J\Ъ |269);
- нaймeнyвaIlьlЯ, мiсцезнaхoд)кеI{ня, нoI\{rp кoнTaкпtого телrефонy, фaкc, aДpесa елекщoннoi

ПoIlITи, вебсaйт !UIlI{a, нa Якoгo пoклaДенi фyнrсдii секpетapiary тaкoi гpyпи, a тaкoж нoМrp' ДaTa'
зaгoлoBoк IIaк'By Miнекoнoмiки пpo пoклaДенI{я нa нЬoгo фyнкцiй оекpетapiary'

_ зaBДaI{I{я сrкTopaЛьноi гpyпи TP 536;
_ iм'я тa пpiзвищl, пocaДa, ноМrp кoIITaкТнoгo телефонy, aДpeоa rJlекTpoннoi пorшти ГoлoBи'

ЗaсTyIIникa гoЛoBи i секpетapя;
- пoBI{oBa)I(енI{я гoЛoBи, зaсTJДIникa ГoлoBи, crкpетapя, секpelapiary, кеpiвникa PГ, yTBopениx y

iТ склaдi;
- пopяДoк взarмoДii сrкTоptlлЬнoi гpyпи TP 5з6 з PГ, yтвoprниМи y ii склaдi;
- ПpaBa тa oбов'язки.lлeнiв,
- скJIaД cекTop:tЛьнoi гpyпи TP 536 (.{oдaтoк Б - кеpiвний сшraД Гpyпи);
_ пopяДoк Дiяльностi секTopaJIьIrоi гpyпи TP 536;
_ пopяДoк фiнaноyвшrня дiяльностi секторaльноi гpyпи TP 536 (y paзi потpеби);
- aДprсa вебсaйry - http ://www.tuеv-diеks. сom/;
- фopмa BлaснoГo блaнкy (Дoдaтoк Г до цьoго Положення)'
Пеpелiненa iнфopмaцiя знaхoДитьcя y цЬoмy ПoлorrсеннIo Ta IIa Bк{tзaнoМy caйтi.
6.2. CекpeTap скJIикaс yстaнoвче зaсiДaнtrя нoBoyгBopеноi сектоpaльнoi ipy"" TP 5з6 нe пiзнilше

нi>к неpез 90 poбo'rих днiв З ДaTи BиДaння Мiнекoномiки нaкaзy пpo yTBoplIItIя, Дo пopяДкy Деt{Е{oгo
якoгo BкIIюЧaються, Зoкprl\,Ia, тaкi IIиTaнI{я:

_ обpaння гoлoBи Ta зaсTyпникa гoлoBи;
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- yхBirЛrl{ня пoлoжlння пpo crкTopirЛЬнy гpyПy TP 536.
fiiяльнiсть l{oBoyTBopеноi сектopaЛьнoi гpyпи TP 536 poзпoЧинalTься з Дt{я зaTBrpД}кrння

пoJlonсrннrl пpo сrкTopaJlьнy гpyПy TP 536'
6.з' Cектopaльнa гpyпa TP 5з6 зДiйонюe сBoIо дiяльнicтъ нa пiдстaвi pi.lнoгo плaнy iТ

дiяльнoстi, щo фopмyсться сrкpeTaprм зa поДaними секpотapiary дo 01 я(oBTlIя po*y, щo пoprДyс
IIJIaнoBoMy, пpoпoЗицiями пpедcтaвникiв .tленiв, якi беpyть безпoоеpедшo rlacTь y ii дiяльнocтi aбo
чеpоз BизнaЧelrиx пpеДсTzlBникiв, тa зaтBepДrкy€TЬся гoЛoBoltr нe пiзнiше 01 гpyлня poкy, щo поpеДyс
плaI{oBoIиy.

Cекpетapiaт кoпii затBepДпсеHoгo пЛaнy ДiяЛЬнoстi сeктopшlьнoi Гpyпи TР 536 нa вiДпoвi дъlpliа
piк тa змiн дo t{Ьoгo пoДaе дo Miнeкoнoмiки не пiзнirпe 1'0 poбoних Днiв з д"" iх зaтвеpД)кrння.

6.4. Зa peзyлЬTaTaМи aнaлiзy cTaнy BикoнaнI{я пJIaIIy дiяльнoстi сrктop'tJlьнoi гpyпи TP 536 нa
вiдпoвiдний piк з yрaхyBalrням yсiх змiн Дo нЬoГo оекpетapiaтoМ гoTyстЬся iвiт .'po ii"*"iсть тaкoi
гpyflи зa пoПrpeДнiй piк, який зaтвеpД}ryeTьоя гoJIoBоIо.

Звiт пpo дiяльнiсть сeкTopulJlЬнoi гpyпи тP 536 3a пoпеprДнiй piк мiстить, зoкprМa' Taкy
iнфоpмaцiю:

- aнaлiтичний oгляд оTaI{y BикoнaнI{я B ПЛaнoBoМy poцi зaплaнoBaних poбiт,
- iнфopмaцiro щодo пpoBrДrних плaнoBих Ta пoзaчеpгoBих зaсiдaнь;
- iнфopмaцiro пpо yхвaленi y звiтнoмy poцi дoкyмеI{Tи щoДo yзгoДженoстi тa iнrшi докyмеtlTи'

необхiднi ДJIя оpгaнiзaцii ii Дiяльноотi, yзгoдlкенi pirшення тa pекoМендaцii, пpопозицii,_ нaдaнi
вiдпoвiдниIvlи Деp)I(aBI{иМи opгaнal{и тa Мiнекoнoмiки;

- iнфоpмaцiro пpo спiвпpaщo з нaцioнa-пьниМ оpгalroм cTaндapTизaцii, нaцioнaльниМ opгaIIoM
Укpaiни з aкpеДитaцii, технiчними кoмiтrтaми стaнДapтизaцii, iнrшими сектoptlЛЬними
(мix<сектopaльними) гpyпaМи, opгaнaМи з oцiнки вiдпoвiднoстi, пpизнaчениМи згiДнo з технiчними
prгJlaМrнтaМvl, яt<ИNLvI не пеprДбaчеHa кoopДиI{aцiя тa опiвпpaця й>к пpизI{aЧеFIиMи opгaнaми з oЦiнки
вiДпoвiДнoстi y фoрмi тaких гpyп, вiдповiдниМи opгaнalди з oцiнки вiДпoвiднoотi iнrrпах деplкaв тa iх
гpyпalvlи, щo здiйонtoloTь oцiнкy вiдповiднoстi в aнaлoгiчних сфepaх' a тaкoж пpo prзyЛЬTaTи тaкol
спiвпpaцi;

- iнфоpмaцiю пpo prзyлЬTaTи дiяльноотi y звiтнoмy poцi PГ, yTвoprниx y ii оклaдi;
- y paЗi пoщеби aнaдiз Пpичин l{rвикoнaння пrвниx зaхоДiв y зaпДaнoвaнi сщoки Ta 3a

нroбхiдноотi пpoпoзицii щoдо iх виpirпення;
- iнфopмaцiro пpo пepсoнaльний скJIaД гpyпи, ii голoBy, зaстytlникa ГoJIoBи, сrкprтapя,

оекpетapiary, a Taкo)к пpo кiлькicTь yтBоprниx y ii склaдi PГ, ix пrpсoцaлЬний склaд тa iх кepiв""ni"; 
_

- iнrшу iнфopмaцiЮ, Щo cToсyсTЬcя ii дiяльнoстi.
Cектopaльнa Гpyfla TP 536 щopoкy дo 25 сiчня пoДar Miнекoнoмiки кoпiro звiтy пpo сBoIo

Дiяльнiсть зa пoПеpеДнiй piк.
6.5. opгaнiзaцiйнorо фopмoro poбoти сrкToprrЛьнoi гpyпи TP 536 с зaсiдaння, якi тaкoхс мox(yTЬ

пpoBoДиTись oнлaйн y pеlкимi вiдеoкoнфеpенцiй iз зaстoсyвaнHяN,Iс}ДIaсних зaсoбiв кoмyнiкaцiй.
Piшення пpo пpoBеДеIшя зaсiДaнrrя сектоpaльнoi гpyпи TP 536 o"naй" y pоiкимi

вiдеoкoнфеpенцiй пpиймaе гoЛoBa.
Зaсiдaння cектop:шlьнoi гpyпи TP 5з6 o6oвhзково окJIикaюTЬоя B paзi pозглядy пиTaнЬ щoДo:
1) yхвaлення пoЛoх(еt{ня пpo секTop:}JIьнy гpyпy TP 536 тa змiн лo ньогo;
2) yхвaлення yзгoДжених piпrень щoДo:
- oбpaння тalaбo змiни гoJIoBи чи зaстyпникa ГoлoBи;
- yтBoprння y ii оклaдi PГ;
- BизЕaченI{я ttленa, якоМy прoпot{yстЬся пеpеДaти фyнкцiIii секретapiаry;
- poзшиpенtlя чи cкopoчеIIFI'I офеpи свoсi вiдповiдaльнocтi, poздiлення ir cфеpи вiдпoвiдaльнoстi

мiяс iнtпими сeктopitльниМи гpyпaМи aбo oб'сднaнrrя сфеpи ii вiдпoвiдaльнoстi зi сфеpaми
вiдповiдaпьнoотi iнrших секTopilлЬних гpyп;

3) yхвaлення дoкyментiB щoДo yзгoд>кенoстi;
4) плaнрaння сBori дiяльнoстi нa нacTyпний piк тa пiДведення пiдсyшrкiв дiяльнoстi зa

попrpеднiй piк;
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5) пpoпозицiй Мiнекoнoмiки aбo вiдпoвiдних Дepя(aBlrих оpгaнiв.
Зaсiдaння сeктopaлЬнoi гpyпи TP 536 прoBoДятЬcЯ NlЯ Ьб.oropе"tul IIитaнЬ, якi пoщебyють

oбов'язкoвогo iх ск,пикaннЯ,aбo Для виpiшоння iнruих TIИTaHЬ,якi не йo*y'u бyти виpiшенi в iнший
спoсiб.

ЗaсiДання ПpoBoДяTься в paзi пoщеби, aЛr Hе Pцlше нirrt oДин paз нa piк.
У paзi неoбхiднoотi yхвa-гrенHя yзгoДкених piшенЬ з нaгaJlьt{их ПиTaIIь мoxtyтЬ пpoBоДиTися

пoзaЧеpгoвi зaсiДaння сrкTop{rЛЬноi гpyпи TP 536.
Пoзaнеpгoвi зaсiДaння скJIикaк)тЬся зa pirпенняМ гoЛoви, пpoпoзицiеro Мiнекoнoмiки aбo членiв,

якi бepyть безпoсеpедшо )ДIaоTЬ y дiяльнoстi оектopaльнoi гpyПи TP 536 aбo uеpез BизнaЧених
пpедcтaвникiв, не пiзнilпе нirк чеpеЗ |5 pобoниx днiв з Дн'I oтpиМaтЕIЯ TaКуIx пpoпoзицiй вiд
Мiнекoнoмiки aбo бiльш як ПoлoBиI{и пrpсoнЕUlЬI{oгo скJIaДy crкTopirЛЬI{oi гpyпи TP 53б.

б'6. Зaоiдaння cекToрaЛьноi гpyпи TP 536 BBiDкaеTЬся ПpaBoМo)iс{иМ' якщo нa нЬoМy пpиоyтнi
бiльrш як IIoJIoBинa членiв сrкTopaЛьнoi гpyпи. Пpo неможливiсть yuaстi в зaсiДaннi сектopйнoi гpyпи
TP 536, чJIrн гpyпи iнфopмyе гoJIoBy не пiзнitше нiж зa oдин poбoчий День до йогo.rpo"uд.rrr1x.

Pirшення BвФкarTьcя yxBaJIrниNt, якПIo зa нЬoгo пpoгoЛoоyвaлo бiльlш як пoЛoBинa членiв Гpyпи,
пpисyтнiх нa зaсiДaннi оектopaльнoi гpyпи ТP 536. Коrкен члrн секTopaльнoi гpyflи Мaс oДи}I гoлoс
нrзaЛе)кнo вiД кiлькoотi йoгo ПpеДоTaвникiв y секTopilлЬнiй гpyпi. У paзi piвноio poзпoдiлy гoлoсiв
виpiшaльниМ e гoЛoс гoлoByloчoгo нa зaсiдaннi.

Учaоть y гoлoсyBarrнi з питaнЬ поpяДкy Дrнногo зaсiдaння OrктоpaJlЬнoi гpyпи TP 536 беpyть
JIипIе ЧЛrни Гpyпи, якi пpисyтнi нa тaкoмy зaоiдaннi.

.{o y'laстi в зaсiДaннi сектоpaльнoi гpyпи TP 536 зa piшенняM гoлoBи Мo}кyTЬ бyти залy.lrнi як
спocтepiгaнi (зa згoдoю) пpедстaвники:

- вiдпoвiдних ДrpnсaBниx opгaнiв, якi зaбrзпе.lytотЬ yIIpоBaД)кеннrI TP 536;
_ технiчншt кoмiтет оTaнДapтизaцii 187,
- iнrшi фaxiвцi.
Бrолетень ДJUI ГoлocyBtlнЕя нaвеДено в Дoдaткy Д.
6.7. Cлiвpoбiтництвo сrктopirльнoi гpyпи TP 536 з пiдпpисмсTBaIv{и' yстal{оBaМи, opгaнiзaцiями

тa сyб'сктaми, BизнaЧrниМи в пiдпyнктi 13 пyнктy 2 poздiлy III TиIroвoгo пoЛox(r""', .Дiй.tiloс1Ьcя B
пoрЯДкy, BcтaнoBДrнoМy циМи пiдпpиемоTвaМи, yсTaнoвaмиo opгaнiзaЦtямуlтaсyб'ектaми.

6.8. Члени в paзi пощеби зaбезпечyroть фiнaнсрaння Дiяльноотi оекTopaлЬI{oi гpyпи TP 536 в
пopяДкy, Bизнaченoмy в poздiлi 8 цьoгo ПoлoxсенrrяeI пpo гpyпy'

6.9. Iнфоpмaцiя пpo сrктopaльIry гpyпy TP 536 Ta пpo ii дiяльнicTЬ oпpиJllоДнroeться нa ii
вебсaйтi (y paзi нaявностi) aбo нa вебсaйтi ЧJIrнa ToB CП (TOBAPИCTBO TЕ)GilчнOГo нAГЛЯДУ
ДIЕКс) http://www.tuеv-diеks.соm/ 

> нa якогo пoклaденi фyнкцii секpетapiary гpyпи, i мiотить, ЗoкpеI\4a,
тaкi вiДомocтi:

- нaйменyвaнI{.я Ta сфepa вiдпoвiДaльностi секTopzrЛЬнoi гpyпи TP 536;
- }IoNIеp, Дaтa, зaгoЛoBок l{aкff}y Miнекономiки пpo yтBopення;
- полox(ення Пpo секTopaльнy гpytly TP 536 з ypaхyBal{ням yсiх змiн Дo нЬoгo (y paзi ix

yнесення);
- нaйменрaFlYIя, мiсцeзнaхoДл(lнIшI, нoмrp кoIITaкTIloгo тrлефoнy, фaкс, aДpесa електpoннoi

пoulти, вебсaйт чJIlI{a, нa якoго пoклaДенi фy"nцli секpетapiaтy .pyr'", a тaкoх( нoМrp, Дaтa, зaгoлoBoк
Ilaкzuly Miнекoнoмiю.r пpo пoкJIaдrнHя IIa ньoгo фy"rсlit секpетapiary;

- iм'я тa пpiзвищe, лocaДa, HoМеp контaктнoго телефоI{y' aДpесa еЛекTpolil{oi пolшти ГoЛoBи'
зaсЦ/пникa гoJIoBи i оекpетapя;

- cкJIaД сrкTopaJlЬнoi гpyпи TP 536;
- пеpсol{Еrльний склaД оекTopaЛьнoi гpyпи TP 53б тa PГ, yTBoprних y ii склaдi;
- ДoкyМrнти щoДo yзгoд>кенoстi, irппi ДoкyМеI{Tи, неoбxiДнi ДЛЯ оpгaнiзaцii дiяльнoстi

сeкTopaлЬнoi гpyпи TP 536, yзгoдхсенi pirшення Ta pекоМrнДaцii, yхвaленi тaкorо гpyпoю.

7. сTBOPЕння УзгoДxtЕних ДOкУ1иЕ'нTIB TA Poз'яснIoBAЛЬнш( ЛисTIB
7.1 Poз'яснlовa.гrьнi лисTи (ливись Дoдaтoк Е) пoвиннi pозpoблятиcЬ нaсTyIIниМ чиII9M:
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7.1.1 Бyдь яlий дiroчий Член сoктopilJlьIloi гpyпи TP 536, який мaс пpoпозицii щoдo пpaBиJIьнoгo
aщiв aбo oкprмих щrнктiв TP 536 чи TP в цiлoмy,
офopмленoгo 3a фopмoю,зiвHaчrнoю B ДoДaTкy Е Дo
л' 7.4 Ta poзоилaс нaДarlиЙ пpоrкT Poз'яснroвЕlлЬнoгo

ЛуIcTa yсiм ЧJIенaМ сектopa;lьноi гpyпи TP 5з6 Ta, якщo це дoцiльнo' iнrпим зaцiкaвленим
пpеДcтaBl{икaМ cпocтеpiгaнiв ДJUI ПoгoД)кrння.

7 -I.2 Уci чЛrни секToptlльноi гpyпи Ta, якшIo це дoцiпьнo' спoсTrpiгaчi мaloть 20 днiв, ПpoTягoМ
якиx BOIIи МoжyTЬ IJaДcИJIaTИ овoi кoментapi, якщo тaкi r, До Гoлови Ta секprтapЯ' Якщo кoментapi
вiдоyтнi Ta пporкт Pоз'яснroвaJIьногo ЛIпcTa пoгoДжrнo yсiмa чЛеllaМи оrкTop{rЛЬноi гpyпи TP 53ь,
ЗaсToоoByсTЬся п. 7.|'4.

7.1.3 CекprTap IraДcилaс всi кoментapi Члrнy, який нaДaвaB Ilpoпoзицii, який пiдоyмoвyс iх y
остaтoчний пpoекT Poз'яснroвilлЬнoгo JIисTa. Cекpетap pозпoBcloД)кyr цeй oстaточний пporкт
Poз'яснroвaльI{oгo ЛисTa crprД членiв сrкTopzrЛЬнoi гpyпи, якi повиннi пoгoДити aбo вiДхилити ii
пpoтягoМ ДеcяTЬ днiв. Для пpийнятгя Pоз'яснtовztльнoгo ЛисTa зaсToсoвyloтЬся п. 7.l'4.

7.l-4. Пoгoд>кений Poз'яснrовaльний лист (oстaToчI{a pедaкцiя) oфopмrпoeться нa блaнкy
оrкTopaJlЬнoi гpyпи, пiдписyсться Гoлoвою тa сrкprTapеМ l нaДcиЛarTьcя зaпиTyвaчy po3'яснrння, a
тaкo)к poзIIoBоIоДКyсTЬся сеpеД членiв сrкTоpztЛЬI{оi гpyпи TP 536 тa iнших зaцiкaвлених опoсTеpiгaнiв,
a тaкo)к нa вебсaйтi Cекpетapiary

7.1.5 Якщo кoноeнсуо не Дoоягt{yтий, питaнIrя BинооLtTЬcя нa нaоTyПне зaсiдaння. Якщo
пpийlrятгя Moт(r бщи дoсяГнyтo нa зaсiдaннi, всi кoментapi пoвиннi бyти пiдсyмoвaнi в нoвий пporкT
Poз'яснroвaJlЬнoгo лиcTa згiДнo з 7 .I.З aбo згiдно з 7 .|.l.

7.2. ЗacтocyBal{ня pilшень тa Poз'яснIоBauIЬних лиcтlв.
Зaтвеpлхсенi Piпrення тa Poз'яснroвaлrьнi ЛkrcTpI пoвиннi зaсToсoвyB aTИcЯвсiмa дiroчими Членaми

i повиннi бyти дocтyпнi для всix зaцiкaвЛlних отopiн.
7.3. Узгoдlкенi ДoкyмrнTи секTopaпьнoi гpyпи TP 5з6.
Кorкен yзгoдx<ений дoкyМент, B ToМy числi poз'яснtовaльний JIисT, poзIIoBсIoДхсений

сrкTopffrЬI{oю гpylloю TP 536, пoBиIIrн мaти yнiкaпьний нoмep y фopмaтi: Nb CГ 536-NNN/piк_Х.
Де CГ 536_ це пoЗнaченtrя сфеpи вiдпoвiдaльнoстi, тобтo сrкTopitJlЬнa Гp).пa opГaни з оцiнки

вiдповiдтloстi ПКMУ Ns 536 (TP 536), NNN - поолiДoвний номер, ,rp"о"oЪ"иt секpЬтaрей,
Х - пoзнaчrння типy ДoкyМенТy: Пp _ пpoтoкoJI, P - pirпення (Лiтrpa p); pл_- poЗ'яснtовaльнi

ЛисTи (Лiтеpи PЛ), д* вихiДних листiв лiтеpa He стaBитЬся.
,{oкyменти cектоpa-пьноi гpyпи, щo Maк)ть пiдпио Гoлови i cекpетapя i нaдсилaroться

еЛектpoннolo пoштoro y фopмaтi pdf з eдpеси сrкprTaplaTy BBDкaюTЬcя 
'aки'й, щo вiдпoвiДaloть

opигiнaпy i не потpебyloть poздpщiвцi нa пaпеpoвий нoсiй' [oкyменти, якi FIaДcиJIaIоть oДиt{ oДнoмy
чЛени crктopaЛьнoi гpyпи еЛеКгpoнrroю пolПToro y фopмaтi pdf З aДpecИ, щo нzlлея(иTь ЧЛенy
crкTopitJlЬI{oi гpyпи, BBa}кaIотЬся тaкими, що вiДповiДaroть opигiнalry.

8. ФIнAIIсУBAHЕя ДIяJIЬнOCTI сЕкToPAЛьнoi гPУПи TP 53б

8'1.Члеrпд в paзi пoщеби зa6езпечyrоть фiнaнсyвaнI{я дiяльнoстi секToprrлЬнoТ гpyпи B Пopядкy,
BизнaЧrнoN{y пoлo)r(енIlям пpо Taкy Гpyпy.

8.2. Пopядoк фiнaнорaння Дiяльнoстi сrктopaльнoi гpyпи TP 536 BизнaчarTЬся Cекpетapiaтoм тa
зaTBepД){(yсTЬся нa зaсiдaннi сrкгopaльнot гpyпи IIIJIяхом oДнoотaйнoгo гoЛoсygaнHя.

9. кOнФIДЕ,нЩйнIсTЬ

9-|. Члени, PГ Ta спoстеpiгaui сеlстopaльнoi Гpyпи TP 5з6 пoвиннi ДoTpиМyBaтися
кoнфiденцiйнoстi бyдь-якoi iнфopмaшii, щo Мo)ке в*a',aт"i" кoнфiденцiйноro, Дo якoi й"" 

'uro."ДoсTyII чeprз poбоry сrкTopaлЬнoi гpyпи TP 536, Ta B)I(иBaTи вiДпoвiДних зaхoдiв, щoДо свoiх
cпiвpoбiтникiв Для збеpеlкення кoнфiдеrпriйнoстi.
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CЕкTOPAЛьHA гPyIIA
ПPиЗIIAЧEIII{х OPгAIIIB З oЦшки BщIIoBuIIIOсTI
згЦЦIo з TEхIIFIIIиM PEгЛAMЕ,IITOM PyхOMoгo

oБЛAДIIAIilIя' щo IIPAЩоё tIщ Tиск()NI

III(MУ
Лb 536

1 0. APБITPA}I{нA ПPoцЕДyPA

l0.1. Ця пpoцеДypa Mo)I(е зaсTocoByBaтисЬ JIиIIе Дo пиTaI{Ь з iнтеpпpетaцii yзГoДжrних
pоз'яснroвuUlЬних листiв тa piшень, якi, незBarкaюЧи нa всi зycиЛЛя щoДo pоз'яснЪнь poa6i*"oaтей в
iнтrpпpетaцii, мorкyть BиtIикtIyTи мiж ooB тa йoгo клiентoм.

I0.2. !ля poЗyМнoгo Ta IIIBиДкoгo виpiшення тaкoi сиryaцii слiд пpoвaдиTи I{aсTyпний пopядок
apбiщalrсy:

lО.2.Т У пеpIпy чеpгy poзбiяснiсть мaе бyти пoДaнa y пиcЬмоBiй фopмi нa iм'я Гoлoви
сектopirЛЬноi гpyпи ТP 536 oднiеto з зaЦiкaвлених стopiн.

10.2.2 Гoловa зa пoгoДЯ(енtlям iз cвоТм зaстyпникoМ поBиIlнi зaпpопoнyBaTи pirшення ПpoTягoМ
не бiльrше oДнoгo мiсяця.

10.2.3 Якщo пеpедбa'raсTЬcя, щo меTa lъогo pitпення нr бyде ДосtrtIyTa, це piшrенЕя ДoBoДитЬcя
дo вiДoмa стopiн Гoлoвоrо. Якщо це IvloжJIиBo, пpoпoзицiя пiдписyсть." гorо*ЬIo Ta зaсTyIIникoм
Гoлoви Ta пеprДaсTЬся сTopoнaм.

10.2-4 Пiсля oTpиМaI{Hя пpoпoзицii, кo>rснa cTopoнa N,Iaс oltин мiсяць, шoб пpийняти ii aбо
вiдмoвитися.

l0.2 5 .{o рaги беpyтьоя вiдмoви, щo зpобленi oбов'язкоBo y пиcЬМoвiй фopмi нa iм'я Гoлoви Дo
кiнця мiояця отpoку, в iнrшомy випaДкy пpolloзицiя BвaЯ(aстЬся пpиЁlнятоrо.

10.2.6 У paзi пoгoД)кенн'I сTopoнaми пpoпoзицiЯ NIaс. бщи oфоpпLЛrнa як prкoмендaцii aбo
pirпeння i вiдpaзy oпyбпiкyвaTИcЯ.

10.з У BиIIaДкaх кoли poзбi>кнiоть не виpirпyrтЬсЯ IIIJUIxoМ зaсToсyBaIIшl пytlкTy 10.2, iнфopмaцiя
щoдo poзбiя<нocтi пеpедaсться ГoлoBoю Дo всiх зaцiкaвЛених стopiн тa виpiшyЬ'"." нa нaйблияснoмy
зaоiдaннi. Piшення пpиймaroтьcя IIIJIяхoM гoЛocyвa}rня. Ущимillня не BB&)кa€'TЬсЯ гoЛoсyBaI{I{яМ.

Pirшeння пyблiкyroться Головоrо секTopaJlЬIroi гpyпи TP 536 нa вебсaйтi ЩplцдццJцеy:
diеks.сom/ '
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Nb s36

fioдaтoк A
сФEPA BЦtIoBIДAЛЬнoсTI сЕкToPА,ЛЬнoi гPУПи

шpизна-чених oргaнiв з oЦiнк:д вiдповiДноотi згiдно з
Tехнiчним pегЛaDIеIrтoDI pyхoмoгo oблaДнaння, щo пpaцroс пiД тискoМ' ЗaTBеpД)кенoгo

ПoсTаIIoBoю Кaбiнeтy Miнiстpiв Укpaihи вщ04.07.2018 ЛЪ 53б

Hазва технiчного регдаDrеIrTу IIpоцедура оцiнки вiдповiдностi, пеpедбаченa технiчнrrгд
prглaMеtlТolvl

oХнlчниN,I pегJIaMrIIтoм pYхoMoГo
щo ПpaцIoс ПlД тиcкoМ'

IIоотAiiоBоrо Кaб iнетy
Укpaiни вiд 04.07 .20 1 8 J\ъ

536

BlДпoBlДItoстi, дoдaтoк C дo Кoнвrнцii пpo мЬr<нapоднi
IIеpеBeзе[Iня (кoТtФ), Дo якoi Укpaiнa пpиeДнaлaся

iз Зaконoм Укpaiни вiд05.О6.2003 }lb 943-IV(дaпi -

), дoдaтoк дo eвpoпrйськоi Угoди пpo мiжнapoдне
IlоpеBrЗrнrrя небезпеЧнI{х BaнTа)I{iв ([oПIiB), До якоi

кpaiнa пpиrднaЛaся згiДнo iз Зaкoнoм Укpaiни вiд 02.03'2000
l5i i-шi (дaпi - Уioдa пpo Дopoя<нс пеpеBеЗення вaнтarкiв),

Toк Дo eвpoпейськoi yгol{и пpo мirкнapoДнr ПеprвrзенHя
BaнTzDкlB BнyTpllшIlMи BoДними IIIJIяхaМи

), До якоi Укpaiнa пpисДнaЦaся згiдно iз Зaконоlд
вiд|7.l|.2009 Ns1727- VI(далi УгоДa Пpo ПrpеBrзrнIUI

пеpioДитне iнспекryBa}Iня, ДоДaтoк C дo Конвенцii, ДoДaTки Дo
пpo Дopо]кЦr пrре'BезrнI{Я BaEITФкiв, Угоди пpо

пpoMDIGIе lнcпектyBaHIIr{, ДoДaToк C до Кoнвенцii' ДoДaтки Дo
пРo дopожнс пеpевезrння вaнтDI(iв, УгoДи пpo

вlГflяlt_кoBl l]ерrBrршi' ДoДaTок C до Коrшеrгцii, додaтrtи До У
дoporrсlс пrprBrзеншI вaнгDкiв, УгoДи Пpo пrprвезенHя

BlДПoBlДностi' дoдaтoк 2 до Tехнiчнoго

BaнTa}Iсlв BоДT{иlv!t4 IIr.lT-яхaL!и;

BoДниМи IIIJIяхaN{и;

BоДI{ими шляхaми);

Baнтa)I(lB BoДtIиMи IIIJIяхaМи;
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Дoдaток Б
кЕPIBIIиЙ CкЛAД CEкTOPAЛЬIIOI гPyIIи

Пpи3HaчеHих оpганiв з оцiнки вiдповiднoстi згiднo з технiчнIrM рrгЛaDIrнToM
рyxoмoго oблaДнaння' щo ПpaЦюс пiд TискoM' зaTBеpДl(rниМ ПoсTaHoBою Кaбiнетy

Мiнiстpiв УкpaiЪи BЦ 04.07.20|8 J\b 53б

Гoлoвa ГyдoIпнl,пс Baдшr AнaтoлiйoBиЧ, генеpaшьний ДиpекTop ToB CП
кTOBAPИCTBO TЕ)G{IЧ}loГo HAГJUIДУ ДIЕКC) ayДиTop, ексПеpT теxнiur*rй,
тел. /фaкс (05 62) 3 6-87 -03
е-mail : infо@.tuеv_diеks. сom

Зaстyпшик гoЛoBII - oсpтпов oлексaнлp Biктоpовiт, генеpа:rьний ДиpокTop ToB(нAУкoBo-BиPoБниЧE IIIДПPи€MсTBO BиIrPoБУBAЛьн'rй 
_ 

ЦЕнTP(сAзoBNIAlIITЕсT>

BlДПoBlДнoсTl, ayДиTop
тел./фaкс (0562) 36-87_03
е-mail. infо@fuеv_diеks. соm

Cекpeтapiaт сг 536 opгaн з oцiнки вiдпoвiдностi ToB CII (TOBAPисTBO
TEхнItIIIoгo нAгЛяДУ ДIЕксD

Aдpесa: 49040, м. ,{нiпpo, цpoB. [лсш.lapaДзr, 8
Коrrгактrплй телефoн/Фaкс : (0562) 36_87-03
Фaхiвещ сrкpеTapiaтy:
Гpек BiтoльДa Baсилiвнa

Кеpiвнuй склаd секmОpсlЛьнoi' zpуnu oбpанo на nеpu.loл,tу заcidаннi секmopальнot
zpуnuTP 536.
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сЕ'кTOPAЛьIIA гPyIIA
IIPI4зIIAЧЕних OPгAIIIB 3 oЦшки BIДIIOBuЦIIOсTI
згIДнo З TЕ'шIFII{иIVI PЕгJIAMЕIITOIи PyхOMoгo

OБJIAДIIAIIIIя, щo IIPAЦю€ пIД TI,IскOM

ПкMУ
Nb 536

Дoдaтoк B
сTPУкTУPA сEкToPAЛьнoi гpyпи

Пpи3нaЧених oргaшiв з оцiнкп вiдповiдностi згhно з технiчниDr рrгЛaDIеItToM
pyхoLroгo облaДпaння' щo Пpацюс шiд TI|скoM' зaTBерД)|(енI{M IroсTaнoBою Кaбiпетy

Мiнiстpiв УкpaiЪIr BlД 04.07.20t8 Лlb 53б

3acтyпник гoлoви
сeктopaльнoТ

гpyпИ

Гoлoвa
сeктopaльнoT гpyпи

Ceкpeтap
сeктopaльнoT

гpyпи

Ceкpeтapiaт
сeКTopaльнoТ

Гpyпи

Члeни (пpизнaнeнi
opгaни - iХ пoвнoвaжнi

пpeдотaвники)

Poбoчi гpyпи
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сE'кTOPAЛЬIIA гPУIIA

IIPII3IIAЧЕниX OPгAIIIB з oцIHки BЩIIOBЩHOсTI
ЗгIДIo З TЕ'XIIFIIIиIVI PЕгJIAMEIITOIи PyхoMoгo

OБЛAДIIAIIIIя, щo IIPAцIO€ ПIД TискONI

IIкMУ
Nb s36

Дoдaтoк Г

БЛAнк сЕIшoPAЛьнoi гPУши TP 53б

с Е КTo PAЛ Ь H A гPyпAтP 536
згiднoзTexнiчниffi H.ж;iffii,ж"ъ?"-T#.iiHifl Т;To"цюепiдтискoм

уmвopeнa Haкaloм Miнeкoнoмiкu N9441 вi0 03.03.2021
сeкpеmщiаm сеКmopсUlbllОt zpуnu 49040, лl. !нinpo, tlpoв. fiuсuннаpаdзе, 8

mе лeфoн/факc : (0 5 62) 3 G8 7 -0 3 iф(Фtuеv-dieks. сom www' taеv4ie ks. сom

Bих. Nb
Ha Jф

B1Д ( })

(()

TЕкCT

Гoлoвa секToрaЛЬнoi гpyПи

Cекpетap сeкTopaЛЬHoТ гpyПш

(пiдгпrо) (iпiшiали, шpiзвищe)

(пiдпио) (iпirdалщ
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lгi

сE'кTOPAЛьIIA гPУIIA
ПPизIIAЧЕних OPгAIIIB 3 oцшки BщII0BIДHOсTI
згIДнo з TE'хIIFIIIиM PEгJIAПДЕIITOM PlrхoMoгo

oБЛAДIAIrня, що tIPAЦIoё пЦ тискoNI

ПкMУ
Nb s36

,{oдaтoк.(
Фopмa бrолетня ДЛя гoЛoсуBaIIня

G E КTo PAл Ь HA гPy П ATP 536
пpизнaчeниx opraнiв з oцiнки вiдпoвiднoстi

згiднoзTexнiчниiя:JЁxж:-::*o;,:::::"',:liltr!81;i1'э!81пpaцюeпiдтискoм

сeкpemаpiаm cеКmopсUlьнoi'zpуna 49040, лt' !нittpo, npoв. flcrcuннаpаdзе, 8
mелефaнфакс : (0 5 б2) 3 6-8 7 -0 3 i n!o(@ tuеt-die ks. сom ту,lуw. tuеу-diеks. сom

БIOЛЕTЕHЬ ДJIЯ гOЛOсУBAIIIIя
Фоpмa гoлoсyBa}II{rI

Дaт a poзПoB сIoДщeш{я бroлетеня з€lкlнчеI{ня

Гoловa

Cекpетap

1. ! кЗA>
ПoзиЦШ ДЛЯ гoЛo CУBAIIня

1. IIиT BиIIЕсEIIЕ IIA гOЛOCУBAIIня

TкОBA IнФ

2'а(ПРoTи)

3' П (УTPИМABCя)

Член секTopttJlЬноi гpyгпл
(пiдпro) (м'ятa фзвlщe)
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сЕ'кTOPAЛЬIIA гPyIIA
ПPиЗIIAЧЕних OPгAIIIB 3 oЦШки BIДII0BIДIIOсTI
згIДнo З TE'х}IFII{иIVI PEгЛANIЕIITOI\{ Pyхolvloгo

0БJIAДIIAIIIIя, щo IIPAЦюё пЦ TискoM

ПкMУ
J\b 536

Pекомендaцii щoДo зaIIoBIIення бюлетrня ДЛя гoЛoсyвaHIIя
1, Блalшс бюлетеня ДJUI гoЛoсyвalilr'I Мo]ке мiстprги oДне ЧkI кiлькa ПиТaнЬ,

BинесенIID( нa гоЛoсyBzlшffI.
2. Дaту зaкiнчешrя гoЛoсyвalrlш BкtlзyЮTЬ У paзi цpoBеДrнI{'I гoЛoсyвalrlrя

ЛисT)rBaIilUlM' гoЛoсyBaI{IUI Пo e_mail B ДенЬ гoЛoсyBalil{я, тa on-linе y випaдкy вeб_
кoнфеpенцii.

3 У гщrктi 1 кПитalнtюЯ, Bинесене нa гoЛoсyBaнIu)) необхiднo yBuuкнo Ta pеTrЛЬHo
сфopмyrпоBaTИ TrксT IIиTaIIня' яке Мaс бути .riткrmл, щoб yникHyги йoгo ДBoякoгo
TЛyМaчеш{ll. Caме фopмyrпоBallня' B}IесrI{e в бrолетеHЬ ДЛЯ гoЛoсy3aнI{я, е пiдстzlBoк)
piтrrеtпtя, якoМy пiдкopяloться всi ЧЛrни секTop€tЛьнoi гpyгпa.

У гryrпстi 2 к.{oдaткoBa iнфоpмaцiя>> нaвoдяTЬ IlеprЛiк докyмекгiв, якi додarоTь Дo
бrолетеня щoДo IIиTaIffI'I, BиI{rсенoгo нa гoЛoсyвarп{я. I{е моrкyть 6у'', HaПpикJIaД,
ПpoПoЗшIiя щoдo сTBopенI{'l pобо.roi гpyПи, цpoПoЗpтцiя до Пpoгpaми pобiт сектopaльноi
гpytlи Toщo.

4. Бrолетень ДЛя гoЛoсyBzlнIrя МaIoTЬ пiДгlисaти гoЛoBa секTopttJlьнoi гpyпи tI
вiДповiДальнlй секpетap сектоpaльноi грyrlи пiсля його скЛаДillня, a тaкo}к ЧЛеtI
сeкTop€lJrЬнoi гpyпи пiсля йoгo зaПoBIIення.

Пiдстaви ДЛя BIIзнaHня бroлетепя ДЛя гoЛoсyвaння неДiйснпм:
a) якщо бrолетеlъ ДJUI гoЛoсyвallrUl мiстить бiльlпе oДнoгo гoлoсy Зa Мo)IgIиBиМи

вapiarrгaми гoЛoсyB alнI{JI ;

б) якщo вapiarrг вiдпoвiдi (зa>) ЗzшIишено бiльпrе нirк B oДI{oМy iз зaпpoпotloвaних
фоpмylпоBaнЬ;

в) якщo бroлетень не пiдписuшo чи вiн не Дaс Мo)IflIиBoстi iДеrrтифiкyвaти чЛrнa
сrкTopaJlьноi гpyпи, яwй ПpoгoЛoсyвaB ;

г) якщo пiД чaс пiдpaхyrпсy голосiв oТpиМaнo ДBa ЧИ бiльпlе бroлетенiB oДI{oгo
чЛенa сrкTop€lJlЬнoi гpyпи' B якtD( зa oДниМ i тr,пvr сaМиМ IIиTaIil{яМ зgtJIишено piзнi
в ap iarrти гoЛoсyB alil{я.

Bведенo в дiю 09 О4'2o2l p. Pедaкцiя 1 cтop.21з24



сЕкTOPAЛьIIA гPУIIA
IIPи3IIAЧЕних OPгAIIIB З oЦшки BIДIIOBIДII0сTI
згЩнo з TEхIIIIIIIи1VI PЕгJIAIVIEIIToM PyхoNIoгo

OБJIAДHAIшя, щo IIPAцIOе пЦ TискOM

ПкMУ
J\b 536

floдaтoк E
IIIAБЛOни ПPoПoЗиЦй

Il[aблoн пoчaTкoвoi пpопозиЦii згiдно 7,l,l тa7,l.2

зATBЕPДжУк)
Гoловa сектopaЛЬнoi гpyпи пpизнaЧениx
оpгaнiв з oцiнки вiдпoвiдностi згiднo з
Tехнiчним prгJlaмrнтoм pyхoМoгo
oблaДнaння, щo пpaцIое пiд тискoм,
ЗaтBrpJlжrнoГo пoсTaнoвo Кaбiнетy
Мiнiсщiв Укpaiни вiдО4.07.2018 J\b 536

2a-p
ПPoЕ'кT

PoЗ' ЯснIOBAЛЬI{ий ЛиСT
Nb вiд

Пoчaткoвa пpoпозl.пдiя вiд

I{ей пouaткoвий пpoект рoз'яснroвaлЬнoгo III4cTa I{aДaсTЬся ДJTя poзгJlяДy вiдповiднo до пiдпyнкт iв 7.I.I
тa 7 .|.2 Пoлoясенrrя сrктopaЛЬI{oi гpyпи.
Пpoсимo нaДaTи кoментapi згiДно iз ДоДaнoю тaблицеro Дo

{лл'**'pppp';
Якщo кoМeнTap не бyле отpимaний дo зЕхlнaЧeнol дaти, цей Дoкyмент бyле oщrблiкoвaнo як
Poз'яонroвaльний лист.

Член сектopaльнoi Гpytlи,
Пpедстaвник ooB пlДпLIс ДaTa

TAБЛI4ЦЯ КOМЕI{TAPIB
Дo пporктy Poз'яснtoв{Uъногo листa Nb BlД

oтпrс зaгиry:

Пpизнa.reшпi ooB,
ПprДcTilBник

(пpiзвlшде i iнiцiа_rпr)

Кометrгap Зarропoнoвaнi змirпI Зayвaхrеrrrrя вiД пoДавця
пpoпoзlлдii
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сЕкTOPAЛьIIA гPytIA
шPиЗIIAЧE'IIих OPгAIIIB З oщшки BIДIIOBцJIIIOCTI
ЗгIДнo з TEхIIFIIIиIVI PЕгЛANIЕIITOM PyхoMoгo

OБJIAДI{AI{IIя' щo IIРAlЦoё ПЦ TискOМ

ПкMУ
J\b s36

IПaблoн oсТaToчнoi пpoпoзицii згiднo 7.1.3

ЗATBЕPДжyк)
Гoловa сrкTopЕrЛЬнoi гpyпи пpизнaЧених
opгaнiв з oцiнки вiДпoвiДнoстi згiДнo з
Tехнiчним prгЛaМенToм pyхoМoГo
oблaДнaння, що пpaцюс пiд тискoм,
зaTBоpДll(rнoгo пoоTaнoво Кaбiнетy
Мiнiсщiв Укpaiни вtд04'07.2018 J\b 536

2o-p

PoЗ' ЯснIoBAЛЬнvrЙ ллст
BlД

I{ей oстaточний пporкт нaДaсТЬся ДJIя голoсyBaння вiДповiДнo лo пiлпyнктy 7.1.3 Пoлox(ення
cекTоpaЛЬнoi гpyпи. Звеpнiть yBaгy, щo yтpиМ ня не BpaхoByсться як ГoлoсyBaнHя.
Пpocимo пpoгoЛocyBaTи Дo

Пoгoдrкенo

Мм.

Пoчaткoвa пpoпoзlлдiя вiд ДaтaCтaryс
ocтaтoчнa пpопозlлдiя вiд

нa ooB Taк нi

Iн']ii CГ

Зaгoлoвoк

Oгиc зaгпrry

Екcпepтlппi BиснoBoк

Ittшli ЕхoДЯTь
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сEкTOPAЛьIIA гPУIIA
IIPи3IIAЧЕних OPгAHIB з oцIHки BIДш0BIДн0сTI
ЗгIДнo з TЕхIIFIIIиМ PЕгЛAMEIITOM PyхoMoгo

оБЛAДIIAIIIIя' щo IIPAцIо€ щД тискoM

ПкMУ
J\b 536

IIIaблoн Poз'яснrовaJlЬнoгo листa зпднo 7 . 1.4

зATBЕPДжшo
Гoлoвa сrкTopaЛЬнoi гpyгпl пpизнaЧeних
opгaнiв з oцiнки вiдповiДнoотi згiДнo з
Tехнiчним prглaМФIToМ pyхoмoгo
oблaднaшrя, щo пpaцюс пiд тискoм,
зaTBrpДжrнoгo пocTaIIoBoIо Кaбiнеry
Мiнicтpiв Ущaiни вiд04.07.2018 Nb 536

PoЗ'яснк)BAЛьЕffi JIисT
BlД ___p.

oгис заrшrry:

Екcпеpтrпшl B исIIoBок :

Biдювi.щ:
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