СТАТУТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ДУ «ІНСТИТУТ МОРСЬКОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ»
від 5 жовтня 2020 року
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Рада молодих учених ДУ «Інститут морської біології НАН України» (далі –
Рада) є консультативно-дорадчим органом при ДУ «Інститут морської біології
НАН України» (далі – Інститут).
1.2. Рада об’єднує молодих вчених, що є співробітниками або аспірантами
Інституту, з освітою не нижче магістерського рівня віком до 35 років включно,
та/або ступенем доктора наук до 40 років включно.
1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України і законами України,
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, наказами та актами Інституту, а також цим Статутом.
1.4. Рада покликана сприяти професійному становленню і науковому розвитку
молодих вчених, накопиченню досвіду наукових досліджень, творчому
зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молоді
Інституту.
1.5. Діяльність членів Ради здійснюється на громадських засадах, на основі
принципів добровільності, рівноправності всіх членів Ради, самоврядування,
законності, відкритості, публічності.
1.6. Діяльність Ради перевіряється як мінімум 1 раз на рік Дирекцією або Вченою
Радою Інституту.

Розділ II. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1. Метою діяльності Ради є представництво та сприяння захисту і реалізації
професійних, інтелектуальних, юридичних, соціально-побутових інтересів і прав
молодих учених Інституту;
2.2. Основними завданнями Ради є:
2.2.1.Рада обговорює та сприяє вирішенню проблем науково-виробничої та
культурно-спортивної діяльності молодих науковців і сприяє професійному та
соціальному зростанню наукової молоді Інституту.

2.2.2. Сприяє інформуванню молодих вчених про наукові заходи, що
проводяться в Інституті та за його межами (конференції, конгреси, з'їзди,
семінари, симпозіуми тощо).
2.2.3. Організовує та проводить за згодою Вченої Ради Інституту наукові
зібрання (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми тощо) молодих
вчених Інституту для стимулювання їхніх наукових досліджень.
2.2.4. Сприяє організації наукових зустрічей молоді Інституту з провідними
вченими та налагодженню співпраці з закордонними колегами.
2.2.5. Рада як представницький орган здійснює захист прав наукової молоді на
Вченій Раді та Дирекції Інституту, висловлює думку молодих вчених з різних
аспектів професійної діяльності.
2.2.6. Розглядає питання та виносить рішення про рекомендацію Вченій Раді
кандидатів на здобуття (присудження) стипендій, премій та грантів для
молодих науковців.
2.2.7. Для виконання вище згаданих завдань, за рішенням Вченої Ради
Інституту, Голова Ради входить до складу Вченої Ради Інституту з правом
дорадчого голосу.
Розділ III. ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА РАДИ
3.1. Рада функціонує на засадах самоврядності та відповідно до взятих на себе
завдань:
3.1.1. Захищає конституційні права молодих вчених Інституту та представляє їх
інтереси з різних аспектів професійної діяльності та соціальних питань
3.1.2. Формує пропозиції щодо створення правових та соціально-економічних
умов для залучення талановитої молоді до роботи у науковій сфері
3.1.3.Стимулює професійну діяльність молодих учених Інституту, сприяє
підвищенню їх фахового рівня і реалізації їх творчої та професійної активності
3.1.4. Надає консультативну підтримку молодих учених у питаннях науководослідницької діяльності, співробітництва з іноземними замовниками наукової
продукції тощо;
3.1.5. Сприяє залученню молодих учених до участі у конкурсах наукових робіт,
формуванню колективів молодих учених для виконання перспективних
наукових проектів.
3.2. Рада має право:

3.2.1. подавати пропозиції до Дирекції та Вченої Ради Інституту, Ради молодих
вчених відділення загальної біології, Регіональної Ради молодих учених
Одеської області у питаннях сфери наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності молодих учених;
3.2.2. отримувати від Інституту, Ради молодих вчених Ради молодих вчених
відділення загальної біології, Регіональної Ради молодих учених Одеської
області необхідну інформацію для забезпечення діяльності Ради в рамках
цього Статуту;
3.2.3. залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів
(за згодою);
3.2.4. утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань
постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо;
3.2.5. організовувати наукові конференції, семінари, наради, громадські
слухання та інші заходи, спрямовані на підвищення наукової, інноваційної та
громадської активності молодих учених;
3.2.6. ініціювати розгляд на засіданнях Інституту найважливіших питань, що
відносяться до компетенції Ради.

Розділ IV. ФОРМУВАННЯ РАДИ
4.1. До складу Ради обираються молоді вчені Інституту (поняття «молодий
вчений» визначено за законом України про наукову та науково-технічну
діяльність)
4.2. Склад Ради формується на установчих зборах молодих вчених Інституту
шляхом таємного рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно
заявили про бажання брати участь у роботі Ради.
4.3. Збори вважаються правочинними, якщо на них присутня більша половина
облікового складу молодих вчених.
4.4. Голосування вважається чинним, якщо набрана більшість голосів (2/3
кількості голосів присутніх на зборах).
4.5. Термін повноважень Ради складає 5 років та затверджується на загальних
зборах простою більшістю.
4.6. Після закінчення повноважень Ради назначаються загальні збори молодих
вчених Інституту з обраннями нових членів Ради. Серед присутніх обирається

голова засідання та секретар, що веде протокол. Кандидатури можуть бути
запропоновані або самостійно висунуті серед молодих вчених до участі у
процедурі таємного голосування формування членів Ради.
Розділ V. КЕРІВНІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ РАДИ
5.1. Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря Ради та
членів Ради.
5.2. Голова Ради, заступник голови Ради та секретар Ради обираються зі складу
членів Ради на засіданні Ради шляхом таємного голосування. Секретар Ради
обирається на засіданні з числа її членів і відповідає за інформаційну підтримку
діяльності Ради у межах повноважень, визначених цим Статутом.
5.3. Вибори вважаються правочинними, якщо на них присутня більша половина
членів Ради молодих вчених.
5.4. Голосування вважається чинним, якщо набрана більшість голосів (2/3
кількості голосів присутніх на засіданні Ради).
5.5. Голова Ради обирається строком на 2,5 роки з правом подальшого
переобрання і виконує керівну функцію у діяльності Ради, затвердженої цим
Статутом. Голова Ради частину обов’язків делегую своєму заступникові.
5.6. У разі відсутності Голови Ради з поважних причин, заступник Ради приймає
всі обов’язки Голови з правом підпису і можливістю проводити засідання Ради.
5.7. Члени Ради виконують свої обов’язки протягом терміну повноважень Ради
(5 років) на громадських засадах.
5.8. Повноваження члена Ради припиняються у разі досягнення за рішенням Ради
в разі невиконання обов’язків або за власним бажанням.
5.9. В разі досягненням члену Ради віку 35 років він може продовжувати
діяльність до закінчення терміну повноважень Ради як асоційований член Ради з
правом голосу.
5.10. Члени Ради можуть вносити пропозиції щодо прийняття нових членів до
складу Ради. Для цього необхідно прийняти заяву на ім’я Голови Ради від
молодого вченого. Кандидатури у члени Ради обираються шляхом таємного
голосування.
Розділ VI. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ
6.1. Рада проводить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і
напрямів роботи.

6.2. Формою роботи Ради є засідання, що проводиться за рішенням її голови.
Засідання Ради веде її голова, а за його відсутності - його заступник. Підготовку
матеріалів для розгляду на засіданнях Ради здійснює її президія. Засідання Ради
вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
6.3. Рада визначає і затверджує регламент своєї роботи, приймає у межах своїх
повноважень рішення та організовує їх виконання.
6.4. На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що належать до її
компетенції. Пропозиції Ради вважаються схваленими, якщо за них
проголосувала більш як 2/3 присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
6.5. Прийняття рішень з робочих питань, які не стосуються особового складу
Ради, відбувається шляхом відкритого голосування.
6.6. Пропозиції Ради оформляються у формі протоколу засідання, який
підписується головуючим на її засіданні та секретарем. Примірники протоколу
надсилаються всім членам Ради та вченому секретарю Інституту.
6.7. Член Ради, який не підтримує пропозиції, може викласти у письмовій формі
свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

VII. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ, МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДИ
7.1. Рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення на
офіційному веб-сайті Інституту, офіційних соціальних мережах та
оприлюдненням в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи,
план роботи, керівний склад, склад постійних і тимчасових робочих органів,
прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу тощо.
7.2. Інститут забезпечує Раду приміщенням для проведення її засідань.
7.3. Порядок організації Ради, підготовки та проведення її засідань, засідань
постійних і тимчасових робочих органів та вирішення інших процедурних
питань визначається регламентом Ради, який схвалюється на її засіданні.

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ЦЕЙ СТАТУТ
8.1. Доповнення і зміни, внесені в цей Статут, приймаються загальними зборами Ради та
погоджуються з Дирекцією та Вченою Радою Інституту.
8.2. Доповнення і зміни вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 2/3 членів
Ради.

Затверджено на засіданні Ради молодих вчених ДУ «Інститут морської біології
НАН України» ( протокол №1 від 5 жовтня 2020 року)

Голова Ради молодих вчених

О.Є. Узун

