Прийняте З’їздом експертів
з мисливського собаківництва України
«04»березня 2005 року
З змінами та доповненнями прийнятих
З’їздом експертів
з мисливського собаківництва України
«28»листопада 2012 року.

ПОЛОЖЕННЯ
про
Всеукраїнську Кінологічну Раду експертів з мисливського
собаківництва України
І. Загальні положення.
Всеукраїнська Кінологічна Рада експертів з мисливського собаківництва
України (надалі – ВКРЕ) є дорадчим органом при Федерації Мисливського
Собаківництва України( далі ФМСУ), що створений з метою підготовки
нормативів, положень та правил з мисливського собаківництва, навчання
та атестування експертів з мисливського собаківництва, здійснення
контролю за дотриманням ними нормативів, положень та правил з
мисливського собаківництва.
1.1. Президія ФМСУ визначає завдання та напрямки діяльності .
1.2. Робота Кінологічної Ради здійснюється на громадських засадах та
матеріально не заохочується.
1.3. Рада експертів обирається на з’їзді експертів-кінологів з мисливського
собаківництва.
Дата проведення з’їзду експертів та склад оргкомітету доводиться Радою
експертів до відома всіх діючих експертів, які мешкають на території
України, не пізніше як за місяць до його проведення.
1.4. Кінологічна Рада експертів обирається з’їздом експертів на термін 5
років зі складу провідних експертів з мисливського собаківництва, членів
ФМСУ, шляхом відкритого голосування. Кількісний склад Ради експертів
становить 9-11 осіб. Голова Ради експертів та його заступник обираються
також з’їздом експертів відкритим голосуванням. До складу Ради
експертів в якості секретаря входить Головний кінолог Правління
ФМСУ ( за посадою) з правом дорадчого голосу. Строк повноважень Ради
експертів складає 5 років.
У разі необхідності до складу Ради експертів шляхом відкритого
голосування можуть залучатися провідні спеціалісти із наукових і
навчальних закладів, а також представники органів центральної
виконавчої влади, які відповідно до існуючого законодавства
відповідають за стан розвитку мисливського господарства в країні.
Введення нових членів підлягає наступному
затвердженню на
черговому з’їзді експертів.
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Припинення членства у Раді експертів здійснюється за рішенням з’їзду
експертів , Президії чи за письмовим зверненням члена Ради експертів.
ІІ. Основні завдання Кінологічної Ради:
2.1. Кінологічна Рада :
2.1.1. Розробляє та вносить на розгляд до Президії ФМСУ :
- нормативно-правові документи з питань мисливського собаківництва, а
саме:
- положення, інструкції з організації та проведення кінологічних заходів;
- правила іспитів та змагань по окремим видам дичини для різних
породних груп мисливських собак;
2.1.2. Організує підготовку та атестування
фахівців з питань
мисливського собаківництва, а саме:
- організовує та проводить семінари з питань розвитку мисливського
собаківництва, курси навчання претендентів на присвоєння звання експертакінолога з мисливського собаківництва ;
- розробляє програми підготовки та переатестації експертів - кінологів;
- здійснює прийом екзаменів у претендентів на присвоєння звання експерта кінолога;
- організовує та здійснює роботу кваліфікаційної комісії по присвоєнню звання
експерта – кінолога, розглядає питання щодо порушення експертами
нормативно-правової бази з мисливського собаківництва і приймає
відповідні організаційні рішення з цих питань;
- організує та здійснює перепідготовку та атестування експертів-кінологів
шляхом проведення семінарів по підвищенню кваліфікації фахівців з
мисливського собаківництва;
- надає пропозиції Президії ФМСУ щодо проведення кінологічних заходів
національного і регіонального рівнів ;
- рекомендує для затвердження на Президії ФМСУ склад експертних комісій
по обслуговуванню кінологічних заходів національного і регіонального
рівнів;
- узагальнює і поширює передовий вітчизняний і закордонний досвід у
галузі мисливського собаківництва з племінної і польової роботи серед
фахівців з мисливського собаківництва та власників мисливських собак.
2.2. Рішення Кінологічної Ради затверджуються Президією ФМСУ.
ІІІ. Повноваження Кінологічної Ради.
3.1. Кінологічна Рада компетентна:
- керувати роботою екзаменаційної та кваліфікаційної комісій;
створювати постійні(Кваліфікаційну, Екзаменаційну, Комісії по
породах), а в разі потреби, тимчасові комісії;
- брати до розгляду будь – які питання, що стосуються компетенції
Ради;
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- розглядати заяви щодо поведінки експонентів та експертів на
кінологічних заходах ФМСУ;
- виносити на розгляд Президії пропозиції щодо видів, термінів та
місць проведення кінологічних заходів ФМСУ, рекомендувати склади
експертних комісій для проведення цих заходів;
- вирішувати інші питання, що стосуються компетенції Кінологічної
Ради та направленні на виконання завдання;
3.2. У разі необхідності Кінологічна Рада може залучати до участі у
своїх засіданнях фахівців різного профілю.
3.3. Рішення Кінологічної Ради оформлюються протоколом та
доводяться до відома керівних органів ФМСУ не пізніше як за 10 днів
після їх прийняття.
3.4. Кінологічна Рада розглядає питання, виключно пов’язані з її
компетенцією.
3.5. Кінологічна Рада розглядає тільки зареєстровані заяви, отримані
через Правління ФМСУ, обов’язково з реквізитами зворотного зв’язку.
При вирішенні будь якого питання необхідно інформувати всі сторони
конфлікту, а рішення приймається після отримання пояснень від усіх
сторін конфлікту у письмовому вигляді, або на засіданні Кінологічної
Ради.
ІV.

Права та обов’язки членів Кінологічної Ради.

4.1. Члени Кінологічної Ради повинні мати необхідну кваліфікацію і
звання, щоб виконувати свої обов’язки.
4.2. Члени Кінологічної Ради при виконанні своїх обов’язків мають
право:
- здійснювати запит до Кваліфікаційної комісії щодо відповідності
рішення про присвоєння звання експерта чи дискваліфікації експерта з тих чи
інших причин, брати участь в якості спостерігача в роботі Кваліфікаційної чи
Екзаменаційної комісій, приймати участь, за бажанням, в роботі тимчасових
комісій з перевірки окремих заяв чи роботи окремих підрозділів ФМСУ;
- брати участь у роботі керівних органів ФМСУ та її осередків при
розгляді питань, що стосуються компетенції Кінологічної Ради .
4.3. При здійснені своєї діяльності члени Кінологічної Ради не
повинні втручатись у розпорядчу та фінансову діяльність керівних
органів ФМСУ та її осередків.
4.4. Члени Кінологічної Ради зобов’язані добросовісно виконувати свої
обов’язки, брати активну участь у роботі Кінологічної Ради, забезпечити
дотримання принципів об’єктивності, єдності вимог при розгляданні
документації.
Члени Кінологічної Ради які не згодні з окремими рішеннями
Кінологічної Ради , можуть апелювати до з’їзду експертів ФМСУ,
Президента ФМСУ чи Президії ФМСУ.
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4.5. У разі остаточної неможливості виконання своїх функцій до
кінця строку повноважень в Раді, у зв’язку зі смертю, довгостроковою
хворобою або з інших причин, викладених у особистій заяві, член
Кінологічної Ради може бути виведений зі складу Ради з наступним
затвердженням рішення про це Президією ФМСУ. Якщо член Ради
припиняє членство у ФМСУ ( за власним бажанням чи у примусовому
порядку ) це тягне за собою одночасне виключення відповідної особи зі
складу Кінологічної Ради.
Якщо член Кінологічної Ради пропустив більше трьох засідань
Кінологічної Ради, без поважної на те причини, то Президія ФМСУ
повідомляється Головою Ради про бездіяльність члена. У такому разі
Президія ФМСУ може прийняти рішення про виведення члена
Кінологічної Ради з її складу.
4.6. Діяльність Кінологічної Ради може бути призупинена рішенням
Президії ФМСУ, якщо членами Ради колегіально будуть порушені
Положення та Статут ФМСУ, а також законодавство України.
V.

Регламент роботи Кінологічної Ради.

V.1.
Кінологічна Рада діє на основі поточних планів.
V.2.
Питання своєї
компетенції Кінологічна
Рада
вирішує
колегіально, на основі всебічного демократичного обговорення.
V.3.
Чергові засідання Кінологічної Ради проводяться у
відповідності з її планом, але не рідше двох разів на рік.
Повідомлення членів Ради здійснює Голова, секретар Ради чи штатний
працівник Правління ФМСУ. Члени Кінологічної Ради повинні бути
попередньо ( не менш як за 1 тиждень ) повідомленні про дату
засідання та порядок денний.
Позачергові засідання Ради, при необхідності можуть скликатися в
більш короткі терміни при узгодженні з членами Ради.
Позачергові засідання можуть проводитись за ініціативою голови
Ради, на вимогу більшості членів Ради, Президії, Президента чи Віце
- президента ФМСУ.
V.4.
Кінологічна Рада правомочна вирішувати питання, якщо на
засіданні присутні більше половини її членів.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не
менше половини від числа присутніх на засіданні членів Ради, у разі
рівності голосів – голос голови Ради є вирішальним
5.5. Всі питання, що є компетенцією комісії, розглядаються, як
правило, на засіданні Ради. У невідкладних випадках матеріали можуть
передаватися для вжиття термінових заходів відповідним керівним
органам ФМСУ за підписом голови Кінологічної Ради, з наступним
затвердженням на черговому ( позачерговому) засіданні Ради.
VІ . Діловодство Кінологічної Ради.
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6.1. Кожне засідання Ради має бути оформлено протоколом.
6.2. Рада повинна мати:
- розгорнутий список членів Ради із зазначеним їхніх обов’язків;
- план роботи Ради;
- протокол засідання комісії;
- прийняті рішення Ради і відповідальних органів ФМСУ, що
стосуються компетенції Ради експертів.
6.3. Прийняття та передача документів оформлюються актом.
6.4. Вся робоча документація Ради експертів зберігається тільки у
приміщенні Правління ФМСУ.
6.5. Комісії не дозволяється публікувати проекти своєї нормативної
діяльності без затвердження Президентом, або Президією ФМСУ.
Публікація затверджених рішень здійснюється виконавчим органом
ФМСУ в офіційних засобах інформації - сайт ФМСУ, друкований
орган, тощо.
6.6. Відповідальність за правильне ведення діловодства та зберігання
документів покладається на Голову та секретаря Кінологічної
Ради.
VІІ. Порядок внесення змін до Положення про кінологічну Раду.
7.1. Право внесення пропозицій щодо змін до зазначеного Положення
належить кожному члену ФМСУ.
7.2. Пропозиції щодо змін до зазначеного Положення подаються до
Ради експертів, узагальнюються та узгоджуються на засіданні Ради.
Зміни до Положення затверджуються Президією ФМСУ.

