Положення про редакційну комісію з питань нормативнотехнічної документації Укргеодезкартографії
(Затверджене начальником Укргеодезкартографії 09.01.97 р.)
1. Редакційна комісія з питань нормативно-технічної документації (надалі — комісія) є
постійнодіючим органом Головного управління з питань визначення необхідності розроблення
нормативно-технічної документації та якості підготовки матеріалів відповідно до чинного
законодавства.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Головне управління геодезії картографії та кадастру, Програмою розвитку геодезії і картографії в Україні, планами дослідноекспериментальних робіт Укргеодезкартографії, цим Положенням та іншими Положеннями, що
регламентують діяльність Укргеодезкартографії.
3. Комісія:
• визначає необхідність системи Головного управління в розробленні та оновленні нормативнотехнічної бази галузі;
• розглядає пропозиції з питань відміни, оновлення та розроблення нормативно-технічних
документів галузі;
• координує роботи підрозділів Головного управління з розроблення нормативно-технічних
докуменів;
• контролює якість та редагує зміст нормативно-технічних документів.
4. Комісія має право:
• залучати виробничі підрозділи, наукові установи, окремих фахівців до розроблення або
експертизи якості (змісту) нормативно-технічної документації;
• подавати пропозиції щодо створення творчих колективів або робочих груп з учених, фахівців
для вирішення покладених на неї завдань;
• вносити пропозиції про відміну, оновлення або розроблення нових нормативно-технічних
документів;
• повертати на доопрацювання проекти нормативно-технічних документів, якщо їх зміст не
відповідає встановленим вимогам.
5. Склад комісії визначається наказом начальника Головного управління.
6. Комісію очолює голова — перший заступник начальника Головного управління.
7. Комісія самостійно визначає регламент своєї роботи та порядок розгляду нормативно-технічної документаціі.
8. Засідання комісії вважається правомочним якщо на ньому присутні не менше як дві третини
її складу. Засідання комісії проводить її голова, а у його відсутність — заступник голови.
9. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії
та оформлюються протоколом засідання комісії. При рівній кількості голосів “за” і “проти”
вирішальним є голос головуючого на засіданні.
10. Рішення комісії з питань, що входять до її компетенції є рекомендаційними. Рішення, затверджені наказами Головного управління — обов’язковими для виконання.
11. Робочим органом комісії, що забезпечує підготовку і організацію виконання її рішень, є
відділ Головного упрівління, за напрямком діяльності якого розглядається питання.

