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Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Рада молодих вчених (далі - Рада) при Інституті сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового виробництва НААН (далі - Інститут) є колегіальним
виборним дорадчим органом, що об'єднує молодих вчених для забезпечення захисту прав
та інтересів молодих вчених.
1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також
Положенням про Раду молодих вчених при Інституті (далі – Положення), розробленим на
основі Типового положення про Раду молодих вчених при органах виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 822.
1.3.
У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в законах
України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».
1.4.
Метою діяльності ради молодих вчених (далі РМВ) є представництво,
захист, реалізація професійних, інтелектуальних, юридичних, соціально-побутових інтересів
і прав наукової молоді Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового
виробництва НААН.
1.5.
Членом колективу молодих вчених Інституту сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового виробництва НААН (далі Інститут) може бути
співробітник Інституту з вищою освітою, віком до 35 років (в окремих випадках – до 40
років, див. п. 3.12.).
1.6.
Повноважним представником колективу молодих вчених Інституту є РМВ
Інституту. Членом Ради може бути співробітник Інституту (чи студент, аспірант, який
виконує наукову роботу в Інституті) віком до 35 років (в окремих випадках – до 40 років,
див. п. 3.12.), має вищу освіту та бере активну участь у науково-дослідницькій роботі.
1.7.
РМВ є громадським органом при Дирекції та Вченій Раді Інституту.
1.8.
Діяльність членів Ради здійснюється на громадських засадах, на основі
принципів добровільності, рівноправності всіх членів Ради, самоврядування, законності та
гласності.
Стаття 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РМВ
2.1. РМВ сприяє вирішенню проблем наукової та культурно-спортивної
діяльності молодих науковців і сприяє професійному та соціальному зростанню наукової
молоді Інституту.
2.2. Сприяє інформуванню молодих вчених про наукові заходи, що проводяться
в Інституті та за його межами (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми тощо).
2.3. Організовує та проводить за узгодженням з Вченою Радою Інституту
конференції та семінари молодих вчених Інституту для стимулювання їхніх наукових
досліджень.
2.4. Бере участь в організації та розвитку міжінститутського співробітництва,
співробітництва між установами НААН України та міжнародного наукового і культурного
співробітництва молодих учених.
2.5. РМВ як представницький орган діє в інтересах наукової молоді; на Вченій
Раді та Дирекції Інституту висловлює думку наукової молоді з різних аспектів
професійної діяльності.
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2.6. Розглядає питання та виносить рішення про рекомендацію Вченій Раді
кандидатів на здобуття (присудження) стипендій, премій та грантів для молодих
науковців.
2.7. Для виконання вище згаданих завдань, за рішенням Вченої Ради Інституту,
Голова РМВ входить до складу Вченої Ради Інституту з правом голосу.
Стаття 3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РМВ
3.1. Персональний склад (голова, заступник голови, секретар та основний склад)
РМВ обирається терміном на 3 роки. (На щорічному відкритому засіданні РМВ та
звітуванні голови РМВ про проведену роботу Ради обов’язково піднімається питання
необхідності перевиборів, які проводяться у разі потреби. Порядок виходу та входу нових
членів до складу Ради у цей період вирішується шляхом голосування РМВ).
3.2. Членами РМВ Інституту можуть бути співробітники Інституту (чи студенти,
аспіранти, які виконують наукову роботу в Інституті) віком до 35 років, в окремих
випадках – до 40 років, (див. п. 3.12 про асоційованих членів РМВ), мають вищу освіту та
беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі..
3.3. Кандидати до складу РМВ пропонуються і обираються на загальних зборах
колективу молодих вчених згідно з п 1.3 та 3.2. Голосування здійснюється відкрито,
кількість голосів підраховується лічильною комісією. (Члени колективу молодих вчених,
які бажають бути обраними на загальних зборах, але за якихось причин не можуть бути
присутніми на них у день голосування, пишуть письмову заяву із пропозицією своєї
кандидатури, яка розглядається на загальних підставах.)
3.4. Кандидат на посаду голови РМВ, що відповідає п. 3.2. даного Статуту,
пропонується членами РМВ і погоджується з Вченою Радою Інституту. Голова
РМВ обирається з її членів на загальних зборах молодих учених Інституту відкритим або
закритим голосуванням за рішенням зборів простою більшістю голосів.
3.5. Асоційованими членами РМВ можуть бути наукові працівники віком від 35 до
40 років, які висловили своє бажання бути асоційованим членом РМВ з метою активної
діяльності у руслі завдань Ради (права та обов’язки асоційованих членів РМВ прописані у
п. 3.12 ).
3.6. Оголошення результатів та підрахунки голосів за кандидатів у члени РМВ та
голову РМВ відбуваються в один день і затверджуються на загальних зборах. Будь-яке
рішення загальних зборів вважається чинним, якщо за рішення проголосувало більше
половини присутніх членів колективу молодих вчених.
3.7. Член РМВ бере активну участь у її роботі, проведенні наукових конференцій,
семінарів, практикумів, які організовуються в Інституті; відповідає за певний напрям
діяльності Ради; сумлінно виконує покладені на нього обов’язки; має право порушувати
на її засіданнях будь-які питання, які належать до компетенції Ради відповідно до статуту.
3.8. РМВ здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що
пов'язані з діяльністю РМВ.
3.9. Члени Ради зобов’язані брати активну участь у роботі Ради і мають право
порушувати на її засіданнях будь-які питання, які належать до компетенції Ради
відповідно до цього Положення.
3.10. Повноваження члена Ради припиняються за рішенням Ради:
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•
у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законом України
«Про наукову і науково-технічну діяльність». У цьому разі перебування члена Ради у її
складі може бути продовжено до кінця строку повноважень Ради як асоційованого члена з
правом дорадчого голосу за рішенням Ради, яке приймається двома третинами її складу;
•
у разі систематичної відсутності члена Ради на її засіданнях без поважних
причин, який тричі підряд не брав участі у засіданнях Ради;
•
у разі відкликання за рішенням товариства молодих вчених, представником
якого він був;
•
у разі, коли член Ради письмово повідомив про своє рішення вийти з її
складу.
3.11. Діяльність Ради координується заступником директора Інституту з наукової
роботи.
3.12. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і
напрямів роботи.
3.13. Основною формою роботи Ради є її засідання. Головуючим на засіданні
Ради є голова Ради, а в разі його відсутності - його заступник.
3.14. Рада визначає та затверджує регламент, приймає у межах своїх повноважень
рішення та організовує їх виконання.
3.15. Засідання Ради можуть бути: чергові (проводяться не рідше одного разу на
квартал) та позачергові (скликаються головою Ради або на вимогу не менше ніж однієї
третини від загальної кількості членів Ради).
3.16. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше
2/3 її персонального складу.
3.17. На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що належать до її
компетенції. Пропозиції Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше
половини її персонального складу.
3.18. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
3.19. Прийняття рішень з робочих питань, які не стосуються особового складу
Ради, відбувається шляхом відкритого голосування.
3.20. Рішення Ради оформляються у формі протоколу засідання, який
підписується головуючим на її засіданні та секретарем Ради.
3.21. Член Ради, який не підтримує пропозиції, ухвалені рішенням Ради, може
викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
3.22. За результатами роботи Рада готує річний звіт, який підлягає
оприлюдненню на офіційному сайті Інституту.
3.23. Рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення на
офіційному веб-сайті Інституту та оприлюднення в інший прийнятний спосіб плану
роботи, керівного складу, складу постійних та тимчасових робочих органів, прийнятих
рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про свою роботу тощо.
3.24. Інститут сприяє діяльності Ради та може фінансувати заходи і проекти, що
ініціюються нею.
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3.25. Голова РМВ:
3.25.1. організує і керує роботою РМВ впродовж періоду власних повноважень;
3.25.2. представляє інтереси РМВ перед Дирекцією та Вченою Радою Інституту,
при взаємодії з юридичними чи фізичними особами, несе на собі інші представницькі
функції;
3.25.3. здійснює взаємодію з іншими організаціями відповідно до цього Статуту;
3.25.4. за згодою РМВ, підписує документи, що стосуються діяльності РМВ;
3.25.5. згідно рішення Вченої Ради, входить до неї з правом голосу;
3.25.6. приймає рішення про скликання і терміни проведення чергового засідання
РМВ, вирішує інші питання підготовки і проведення засідання РМВ;
3.25.7. головує на засіданнях РМВ;
3.25.8. звітує перед членами РМВ на її засіданні про проведену роботу;
3.25.9. у випадку, коли голова РМВ припиняє свої повноваження голови РМВ чи
складає своє членство в РМВ, керівництво РМВ переходить до одного із заступників
голови РМВ, який зобов’язаний внести до порядку денного найближчих зборів РМВ
питання про вибори голови РМВ і провести збори РМВ.
3.25.10. розподіляє обов’язки між заступником та секретарем та іншими членами
Ради;
3.25.11. здійснює інші повноваження, які передбачені цим Положенням про Раду;
3.25.12. голова Ради обирається строком на три роки з правом подальшого
переобрання.
3.25. Заступник Голови Ради:
3.26.1. заступник голови РМВ (далі – заступники) обирається на загальних зборах
строком на три роки (згідно п. 3.1.);
3.26.2. один із заступників головує на засіданнях РМВ за відсутності голови РМВ;
3.27.3. виконують представницькі чи інші повноваження голови РМВ;
3.28.4. у разі припинення повноважень голови РМВ, керують роботою РМВ,
виконують функції голови РМВ до обрання нового голови РМВ на найближчих зборах
РМВ.
3.26. Секретар Ради:
3.26.1. секретар РМВ (далі – секретар) обирається на засіданні РМВ строком на три
роки (згідно п. 3.1.);
3.27.2. секретар веде протокол засідань РМВ;
3.28.3. здійснює інформування членів РМВ про чергові засідання РМВ та про
наукові заходи наукових установ та інших науково-педагогічних установ.
3.29.4. у разі відсутності голови та заступників голови РМВ, керує проведенням
засідань.
3.30. Асоційовані члени Ради
3.30.1. Асоційовані члени (п. 3.5) мають право: брати участь у Загальних зборах та
засіданнях РМВ з правом дорадчого голосу; вносити пропозиції та зауваження стосовно
діяльності РМВ; входити до складу комісій (під час голосувань), робочих груп, утворених
для вирішення поставлених задач.
3.30.2. Не мають права бути обраними на посаду голови, заступника голови та
секретаря.
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Стаття 4. ПОРЯДОК РОБОТИ ТА КОНТРОЛЬ РОБОТИ РМВ
4.1. Порядок роботи та періодичність зборів РМВ регламентуються головою РМВ,
проводяться щоквартально та за необхідністю.
4.2. Рішення, що були прийняті на РМВ, затверджуються членами РМВ шляхом
відкритого голосування простою більшістю, за наявності кворуму не менше 50%.
4.3. РМВ планує свою діяльність та звітує колективу молодих вчених і Вченій Раді
Інституту про виконання роботи 1 раз на рік.
4.4. РМВ бере участь у проведенні та організації щорічного конкурсу на кращу
наукову доповідь молодих вчених на інститутській конференції.
4.5. РМВ розміщує інформацію про роботу Ради на сторінці Ради у соціальній
мережі Facebook та ютуб-каналі, в інформаційному просторі соц. мереж та здійснює
інформування колективу молодих вчених за допомогою інтернет-розсилки.
Стаття 5. ПРАВА РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
РМВ має право:
5.1. Вносити рекомендації та пропозиції з будь-яких питань наукової діяльності
молодих вчених.
5.2. Організовувати творчі зв’язки молодих вчених Інституту з вченими і
фахівцями науково-дослідних організацій, лекції та доповіді провідних вітчизняних і
зарубіжних фахівців, що ознайомлюють молодь з новітніми досягненнями науки.
5.3. Пропонувати претендентів на здобуття національних і міжнародних
молодіжних премій, стипендій, грантів тощо.
5.4. Вносити пропозиції щодо проведення наукових конференцій та семінарів
молодих вчених.
5.5. Мати представництво у складі Вченої Ради Інституту.
5.6. Одержувати від Інституту необхідну інформацію для забезпечення своєї
діяльності.
5.7. Залучати представників установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).
5.8. Утворювати, в разі потреби, для виконання покладених на неї завдань постійні
або тимчасові робочі групи, комісії тощо.
5.9. Організовувати проведення наукових конференцій, семінарів, нарад,
громадських слухань та інших заходів, що спрямовані на підвищення наукової та
громадської активності молодих вчених.
5.10. Брати участь у формуванні освітньо-наукової програми, здійсненні процедур і
заходів системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
Стаття 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
6.1. Зміни до Положення можуть вноситися РМВ на звітних сесіях і приймаються
на загальних зборах шляхом відкритого голосування. Прийняті зміни затверджуються
Вченою Радою Інституту та Директором.

