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Розробники: робоча група «Розробка етичного
кодексу та комітету НПА»

Положення про Етичну комісію НПА
1. Загальні положення
Створення Етичної Комісії Асоціації НПА (далі - Комісії) зумовлене
необхідністю визначення принципів етичної поведінки фахівців,
врегулювання складних етичних ситуацій. Комісія – колегіальний
експертно-консультативний орган, метою якого є сприяння дотриманню
етичних принципів і стандартів, розв’язанню етичних конфліктів між
членами НПА та клієнтами. У своїй діяльності Комісія керується чинним
законодавством України, Етичним Кодексом
НПА та іншими
установчими документами НПА. Члени Комісії працюють на громадських
засадах.
Комісія працює для реалізації наступних завдань:
• сприяти зміцненню довіри, партнерських відносин, консолідації
спільноти між учасниками НПА та суспільством;
• налагоджувати діалог і досягати згоди шляхом об’єктивного та
принципового обговорення складних етичних ситуацій;
• консультувати в ситуаціях, які викликають невпевненість в їх етичності,
та щодо дій, які можуть призвести до порушень норм Кодексу;
• розробляти рекомендації щодо покращення культури поведінки
членів НПА спільноти та поширення етичних цінностей, принципів та
стандартів;
• представляти НПА у зовнішніх відносинах з питань професійної
культури та виконання положень Етичного Кодексу членами НПА;
• надавати експертні оцінки щодо етичності дій і поведінки членів
НПА у разі надходження скарг й апеляцій, за необхідності давати
рекомендації щодо застосування санкцій за порушення Кодексу;
• надавати експертні оцінки щодо дотримання етичних принципів у
наукових психологічних дослідженнях.
2.
Структура комісії
2.1.Комісія може складатися із фахівців, які мають досвід практичної
роботи не менше 5 років в різних сферах психології, рекомендовані
відповідними Асоціаціями чи Дивізіонами, знають всі положення
Етичного кодексу НПА.

2.2. Склад Комісії визначається Радою НПА (Загальними зборами)
терміном на 4 роки з можливістю бути обраним не більше 2 разів поспіль
(кількісний склад - не менше 5 осіб, не більше 7, у тому числі і Голова
Комісії).
2.3 Голова Комісії є підзвітним/ Раді НПА.
3. Компетенції Комісії:
3.1. Комісія приймає рішення з питань, що належать до завдань її
діяльності.
3.2. Комісія запрошує на засідання учасників конфліктної ситуації з
метою уточнення інформації та/або врегулювання конфліктної ситуації,
яка є предметом розгляду, в тому числі за допомогою віртуального
зв’язку.
3.3. Комісія має право оприлюднити свої рішення на сайті Асоціації.
3.5. Засідання Комісії вважаються правомірними, якщо в них взяла участь
більшість її членів, у тому числі за допомогою віртуально зв’язку.
3.7. Засідання Комісії проводяться за потреби, але не рідше двох разів на
рік.
3.8. Комісія здійснює облік своєї діяльності у формі письмових протоколів,
що зберігаються в електронному архіві. Відповідальність за архів несе
Голова Комісії.
4.
Процедура обрання членів Етичної комісії:
4.1. Вибори членів Етичної комісії оголошуються Рішенням Ради
правління НПА.
4.2. Кандидати до Етичної комісії подають до Ради НПА мотиваційний
лист та рекомендації відповідної Асоціації чи Дивізіону НПА не пізніше
ніж за 10 днів до виборів. Подача заявок на участь у виборах здійснюється
протягом місяця з моменту оголошення виборів.
4.3. Кандидат затверджується у складі Етичної комісії, якщо він набрав не
менше половини + 1 голос членів Ради Правління НПА.
4.4. У разі збігу числа голосів у різних кандидатів, протягом двох тижнів
призначається повторне голосування для цих кандидатів. У разі
недостатньої кількості кандидатів (менше 3), оголошується повторна
подача заявок на місце в етичному Комітеті.
4.5. Голова Етичної комісії обирається складом Етичної комісії.

