ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Інституту ботаніки
ім. М.Г. Холодного НАН України

чл.-кор. НАН України С.Л. Мосякін

«

20

»

(їереу.<*

2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
ІНСТИТУТУ БОТАНІКИ ІМ. М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Рада молодих учених (далі - РМУ) є колегіальним виборним органом при
Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (далі - Інститут).
РМУ створена для захисту прав та інтересів колективу молодих учених
Інституту - аспірантів, докторантів та наукових працівників Інституту
віком до 35 років уключно для кандидатів наук, аспірантів і працівників
без наукового ступеню та до 40 років уключно для докторів наук і
докторантів.
Діяльність РМУ здійснюється на громадських засадах на основі принципів
добровільності, рівноправності, самоврядування, законності, гласності.
У своїй діяльності РМУ керується чинним законодавством України,
Статутом НАН України, Статутом Інституту і цим Положенням.
РМУ в особі голови РМУ звітується перед загальними зборами молодих
учених за проведену роботу один раз на рік.
Положення про РМУ та подальші зміни до нього приймаються на загальних
зборах молодих учених Інституту та затверджуються директором
Інституту.

2. ЦІЛІ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РМУ
2.1. Основною метою діяльності РМУ є сприяння професійному становленню
молодих учених Інституту, накопиченню ними досвіду наукових
досліджень,
їхньому
творчому
зростанню
та
максимальному
використанню наукового потенціалу.
2.2. Діяльність РМУ здійснюється шляхом:
1) ініціювання комплексних досліджень молодих учених Інституту;
2) збору та надання інформації про наукові та науково-методичні
семінари, конференції, школи, вакансії, гранти тощо;
3) ініціювання та організації наукових конференцій, курсів, тренінгів,
семінарів, циклів лекцій, конкурсів молодих учених;

4) проведення щорічної міжнародної конференції молодих учених
«Актуальні проблеми ботаніки та екології» на базі Інституту або іншої
наукової чи навчальної установи;
5) сприяння обміну інформацією з біологічних чи інших природничих
наук з вітчизняними та зарубіжними науковцями;
6) представництва інтересів наукової молоді і підготовлення пропозицій
щодо окремих аспектів професійної діяльності і соціально-побутових
умов молодих учених до керівництва Інституту;
7) підтримки та оновлення сторінки РМУ на інтернет-сайті Інституту.
3. СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РМУ
3.1. Вищим керівним органом РМУ є загальні збори молодих учених Інституту,
які проводяться не рідше одного разу на рік. Відповідальним за
організацію та проведення цих зборів є чинний склад РМУ.
3.2. До виключної компетенції загальних зборів молодих учених Інституту
належать:
1) заслуховування та обговорення звіту голови РМУ про роботу РМУ у
поточному році;
2) обрання нового складу РМУ на наступний календарний рік, а також
вибори голови РМУ;
3) внесення за необхідності змін до цього Положення.
3.3. Кожний молодий учений Інституту незалежно від його віку, посади та
наявності наукового ступеня має право обирати та бути обраним до
складу РМУ. Кількість членів РМУ визначають загальні збори молодих
учених Інституту. Вибори членів РМУ проводяться на загальних зборах
молодих учених Інституту відкритим голосуванням окремо по кожній
кандидатурі або загальним списком (за рішенням зборів) простою
більшістю голосів. РМУ обирається терміном на один рік.
3.4. Член РМУ має право:
1) бути обраним у керівні органи РМУ;
2) брати участь у засіданнях РМУ, вносити на розгляд на цих засіданнях
будь-які пропозиції та обговорювати будь-які питання, пов'язані з
діяльністю РМУ;
3) на підставі власного бажання, висловленого у письмовій заяві на ім’я
голови РМУ, у будь-який момент добровільно припинити своє членство у
РМУ.
3.5. Член РМУ зобов’язаний:
1) дотримуватися правил цього Положення;
2) виконувати взяті на себе обов’язки та доручення, які стосуються
діяльності РМУ.
З 6. Член РМУ, який не виконує своїх обов’язків чи займається діяльністю, що
суперечить цьому Положенню, може бути виключений з РМУ на
засіданні РМУ.
3.7. Керівними органами РМУ на період між загальними зборами молодих
учених Інституту є голова, заступник голови та секретар РМУ.

3.8. Голова РМУ:
1) обирається з числа членів РМУ на загальних зборах молодих учених
Інституту відкритим чи таємним (за рішенням зборів) голосуванням
простою більшістю голосів;
2) має право призначати з числа обраних на загальних зборах молодих
учених Інституту членами РМУ осіб на посади заступника голови та
секретаря РМУ;
3) організовує та керує діяльністю РМУ упродовж періоду власних
повноважень;
4) має право представляти РМУ та колектив молодих учених Інституту
при взаємодії з державними, суспільними та іншими організаціями (як
вітчизняними, так і зарубіжними); має право звертатися за дорученням і
від імені РМУ та колективу молодих учених з пропозиціями до дирекції
Інституту, до органів влади різних рівнів, суспільних, профспілкових та
інших організацій, засобів масової інформації;
5) має право для здійснення діяльності РМУ, визначеної цим
Положенням, запрошувати до співпраці з РМУ будь-яких інших
спеціалістів незалежно від їхнього віку, а також клопотати перед
дирекцією про їх фінансову підтримку.
3.9. Заступника голови та секретаря РМУ призначає голова РМУ з числа членів
РМУ за погодженням із загальними зборами молодих учених Інституту.
3.10. Заступник голови РМУ:
1) виконує представницькі та інші повноваження голови РМУ відповідно
до його доручень;
2) у разі дострокового припинення повноважень голови РМУ керує
роботою РМУ та виконує його функції до обрання нового голови РМУ на
загальних зборах молодих учених Інституту;
3) головує на засіданнях РМУ за відсутності голови РМУ.
3.1 і. Секретар РМУ:
1) координує роботу членів РМУ та інформує їх про чергові засідання
РМУ;
2) є відповідальним за ведення протоколів засідань РМУ.
4. ПОРЯДОК РОБОТИ РМУ
4.1. Засідання РМУ проводяться у разі необхідності.
4.2. Засідання РМУ проводить голова, а за його відсутності - заступник
голови. РМУ правочинна затверджувати рішення при наявності більше
половини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
4.3. Засідання РМУ є відкритими для усіх молодих учених Інституту, які мають
право бути присутніми на них без участі у прийманні рішень РМУ.
5. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РМУ
ІНСТИТУТУ БОТАНІКИ ІМ. М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ
Цей документ загальним обсягом чотири сторінки підготовлено у трьох
ідентичних примірниках, які зберігаються:

П Е РШ И Й примірник - у вченого секретаря Інституту ботаніки ім. М.
Холодного НАН України;
Д РУ ГИ И примірник - у голови РМУ;
Т РЕ Т ІЙ примірник - у секретаря РМУ.
О

Голова Ради молодих учених, к.б.н.

Секретар Ради молодих учених

О.В. Поліщук

<
^тФґС/' /

г

А.О. Шапошнікова

