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Мета співпраці з науковими організаціями

2

Створення НЕГОР Створення Бази даних 

експертів

Створення мережі 

наукових організацій

Мата створення БДЕ – база незалежних експертів (спеціалістів, 

які мають досвід з певної тематики без наукового ступеня), які 

будуть запрошені як експерти-члени робочої групи з оцінки 

ризиків для проведення відповідної роботи та підтримки НЕГОР.



➢ вища освіта у галузі та сферах, що належать до компетенції

Держпродспоживслужби в частині оцінки ризиків;

➢ практичний чи академічний досвід роботи та його тривалість;

➢ досвід у здійсненні оцінки ризику, зборі та аналізу даних

(є перевагою, але необов’язковим критерієм для відбору);

➢ опубліковані статті у наукових виданнях, інші публікації

відповідно до галузі та сфер, що належать до компетенції

Держпродспоживслужби в частині оцінки ризиків;

➢ вміння працювати в команді.

Які критерії внесення експертів до БДЕ?



Кандидати для внесення в БДЕ повинні

подавати:

➢ заяву із додатками (резюме і згода на

обробку персональних даних)

Шаблони зазначених документів наведені в 

Додатку 2 до СОП з оцінки ризиків

Які документи треба подати для внесення до БДЕ?



Особисті дані, вказані в заявах кандидатів

обробляються відповідно до Закону України

«Про захист персональних даних»

Які документи треба подати для внесення до БДЕ?



➢ Документи вважаються прийнятими, якщо вони були надані у 

визначений строк та відповідно до вимог

➢ Сектор оцінки ризиків розглядає надані кандидатами документи і 

за відповідності кандидатів критеріям реєструють експертів до 

БДЕ

➢ Сектор оцінки ризиків повідомляє усім кандидатам, про те що 

вони внесені до БДЕ, а вразі відхилення кандидатур повідомляє 

критерії, яким вони не відповідають

Які документи будуть прийняті та

як отримати відповідь про включення до БДЕ?



➢ Експерти, які будуть включені до БДЕ повинні повідомляти

СПОР щодо змін стосовно особистих даних та/або професійної

діяльності

➢ Раз в рік усім зареєстрованим експертам буде надсилатися

нагадування щодо необхідності оновлення даних в БДЕ

Важливо для експертів БДЕ



Вдячні за Ваш відгук та 

запитання за посиланням:
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS

cJ8A1BUYkxhL-MV6vc5tYB7mRHeYu5i-

xuizJFvq9UzNzAkw/viewform)

Контакти:

k.chuzhakina@dpss.gov.ua

https://docs.google.com/forms/d/1PVWxYR0pkmfjlgSKAsqcX-8xL3ZJ_f_Z3qfz5TiQtGk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1PVWxYR0pkmfjlgSKAsqcX-8xL3ZJ_f_Z3qfz5TiQtGk/edit
mailto:k.chuzhakina@dpss.gov.ua


Capital – Kyiv

Total area - 603 628 Km²

Territory includes:

- 24 regions  

- Autonomous 

Republic of Crimea

- 2 cities of regional 

importance – Kyiv and Sevastopol

28th June – Day of Constitution 

Ukraine

24th August - Day of Independence 

Ukraine

Вдячна за Вашу увагу!
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