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Розділ 1 Загальні положення
1.1 Юридичний статус Спілки
Спілка молодих вчених і спеціалістів Національного наукового центру
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (далі – Спілка)
є недержавним об’єднанням молодих вчених і спеціалістів ґрунтознавчої та
агрохімічної науки ННЦ ІҐА й здійснює свою діяльність у відповідності з
Конституцією та Законодавством України, міждержавними та міжурядовими
договорами України, Статутом ННЦ ІҐА та цим положенням.
1.2 Місцезнаходження Спілки
61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4, ННЦ ІҐА
1.3 Офіційне найменування
Повне українською мовою - Спілка молодих вчених і спеціалістів
Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського»;
російською мовою – Общество молодых ученых и специалистов
Национального научного центра «Институт почвоведения и агрохимии имени
А.Н. Соколовского»
англійською мовою – Society of the young scientists and experts of the
Ukrainian National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry
Research named after O.N. Sokolovsky"
Скорочено –
українською мовою – СМВіС ННЦ ІҐА
російською мовою – ОМУиС ННЦ ИПА
англійською мовою – SYS&E of UNSC ISSAR
1.4 Мета діяльності Спілки
Спілка не ставить метою своєї діяльності отримання прибутку.
Мета діяльності Спілки:
Розвиток та максимальне використання інтелектуального
потенціалу молоді ННЦ ІҐА для сприяння науково-технічного прогресу, освіті,
а також для захисту законних прав та інтересів молодих вчених.
Підвищення наукової кваліфікації, професійного рівня молодих
вчених, спеціалістів, аспірантів.
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Сприяння участі молодих вчених і спеціалістів у вирішенні задач та
проблем сільського господарства Харківського регіону та України в цілому.
Сприяння організації ефективного співробітництва ННЦ ІҐА з
науковими та суспільними організаціями, органами державної влади та
місцевого самоврядування, підприємницькими структурами для розвитку
сільськогосподарських наук в Харківського регіону та України в цілому.
1.5 Предмет діяльності Спілки
1.5.1 Спілка для досягнення статутної мети:
Здійснює організаційну та інформаційну підтримку науководослідної, технічної і впроваджувальної діяльності молодих вчених і
спеціалістів.
Встановлює контакти з організаціями, підприємствами та
об’єднаннями, органами державної влади і місцевого самоврядування,
структурами для проведення спільних проектів та програм, які спрямовані на
створення та розвиток ефективних зв’язків молодих вчених і спеціалістів ННЦ
ІҐА з партнерами в інших регіонах України та за кордоном.
Проводить конференції, зустрічі, семінари, дискусії, лекції, інші
заходи, що сприяють професійному зростанню та об’єднанню молодих вчених і
спеціалістів на основі обміну інформацією, думками, ідеями з актуальних
практичних та теоретичних проблем та питань.
Формує загальний реєстр молодих вчених і спеціалістів з питань
сільськогосподарської науки.
1.5.2 Спілка має право:
Представляти роботи молодих вчених і спеціалістів, аспірантів на
конференціях, конкурсах, виставках, до публікації в періодичних виданнях.
Реалізовувати освітні програми.
Використовувати засоби масової інформації для формування
суспільної думки, пропаганди мети та результатів діяльності Спілки.
Сприяти розвитку міжнародних контактів.
Проводити пошук потенційних партнерів в Україні та за її межами.
Реалізовувати інші законні форми діяльності в інтересах досягнення
статутної мети та вирішень завдань Спілки.
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Розділ 2 Органи управління Спілки
2.1 Органами управління Спілки є:
Зібрання членів Спілки молодих вчених і спеціалістів ННЦ ІҐА.
Рада Спілки молодих вчених і спеціалістів ННЦ ІҐА.
2.1.1 Зібрання членів Спілки
Вищим органом Спілки є Зібрання членів Спілки, які збираються за
рішенням Ради або по ініціативі не менше 1/3 членів Спілки (без врахування
членів Спілки у підрозділах дослідної мережі ННЦ ІҐА та аспірантів заочної
форми навчання). Зібрання вважається дійсним, за наявності не менше 50 %
спискового складу членів Спілки (без врахування членів Спілки у підрозділах
дослідної мережі ННЦ ІҐА та аспірантів заочної форми навчання), враховуючи
форс-мажорні обставини. Кворум для прийняття рішень визначається в ½
спискового складу Зібрання плюс один голос.
Зібрання членів Спілки здійснює загальне керівництво її діяльністю.
Процедура скликання, проведення Зібрання та порядок прийняття
рішення докладно визначаються Внутрішнім регламентом Спілки. Якщо
Внутрішній регламент не прийнятий, Зібрання визначає процедуру за
пропозицією Ради.
До виняткової компетенції Зібрання відносяться:
Обрання Ради Спілки;
Обрання Голови Спілки;
Затвердження планів та звітів про діяльність Ради Спілки;
Рішення про реорганізацію або ліквідацію Спілки;
Висунення та обрання кандидатів на премії, стипендії тощо
таємним голосуванням.
Рішення Зібрання Спілки молодих вчених і спеціалістів, що мають бути
затверджені Вченою Радою ННЦ ІҐА, можуть бути відхилені останньою в
процесі розгляду не більше одного разу. У випадку відхилення Зібрання Спілки
молодих вчених і спеціалістів переглядає своє рішення на позачергових зборах і
виносить на розгляд Вченої Ради ННЦ ІҐА нове альтернативне компромісне
рішення.
2.1.2 Рада Спілки
Рада Спілки є керівним органом Спілки. Вона управляє поточними
справами Спілки. Здійснює технічну підтримку реалізації Програм та проектів
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Спілки, діяльності, необхідної для виконання статутних цілей Спілки, в межах
своєї компетенції.
Рада обирається Зібранням терміном на рік в складі п’ятьох осіб з числа
членів Спілки. До Ради входять Голова Спілки, три заступники Голови і
секретар Ради.
Повноваження Ради починаються з моменту початку оголошення
результатів голосування по виборам Ради та закінчується з моменту початку
повноважень наступного складу Ради.
До виняткової компетенції Ради відносяться:
Визначення стратегії розвитку Спілки;
Організація та проведення зібрань;
Рішення питань членства Спілки;
Затвердження Внутрішнього регламенту Спілки;
Формування виконавчої структури Спілки;
Підготовка перспективних планів;
Забезпечення реалізації проектів та програм, що затверджені
Зібранням Спілки;
Забезпечення необхідної технічної підтримки по здійсненню
комунікацій (всі види зв’язку);
Організація постійного інформування членів Спілки про поточну
роботу та її результати;
Забезпечення підготовки та проведення цільових заходів Спілки;
Надання консультативно-інформаційних послуг членам Спілки.
2.2 Голова Спілки
Головою Спілки молодих вчених і спеціалістів ННЦ ІҐА може бути будьякий член Спілки віком до 35 років, який є аспірантом чи науковим
співробітником ННЦ ІҐА.
Голова Спілки обирається на загальних зборах членів Спілки шляхом
відкритого голосування на термін повноважень Ради. Голова Спілки є вищою
офіційною особою Спілки. Голова Спілки одночасно виконує обов’язки Голови
Ради. Голова Спілки входить до складу Вченої Ради ННЦ ІҐА.
Повноваження Голови:
Право представляти Спілку у відношеннях з адміністрацією та
Вченою Радою, органами державної влади та місцевого самоврядування,
вітчизняними та закордонними партнерами;
Керівництво роботою та право голосувати на засіданнях Ради;
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Здійснення всіх інших необхідних дій, пов’язаних з управлінням
справами Спілки в межах повноважень Ради.
Голова має право передавати частину своїх повноважень одному зі своїх
заступників. Голова повинен виконувати обов’язки, покладені на нього
Статутом, а в випадку свого вибуття забезпечити наступність керівництва.
Обов’язки Голови Спілки:
Забезпечувати законність діяльності Спілки;
Виконувати рішення Зібрання членів та Ради Спілки;
Забезпечити безперервність діяльності Ради в випадку своєї
відсутності;
Захищати законні інтереси членів Спілки та рішення Зібрання
Спілки;
Тісно співпрацювати із завідуючим аспірантурою ННЦ ІҐА та
виконувати доручення адміністрації ННЦ ІҐА, що не суперечать положенням
даного Статуту.
Розділ 3 Членство в Спілці
3.1 Членство, умови та порядок прийому в члени Спілки
Спілка є відкритою суспільною добровільною організацією науковопрактичного і творчого напрямку.
Членами Спілки можуть бути молоді співробітники та аспіранти ННЦ
ІҐА - дипломовані вчені і спеціалісти різноманітних областей науки віком до 35
років за власним бажанням.
Члени Спілки беруть участь в її діяльності, формулюють Статут,
обирають членів Ради Спілки ННЦ ІҐА.
Члени Спілки мають рівні права на участь в управлінні справами Спілки
та несуть рівну відповідальність за стан справ в Спілці в відповідності з
затвердженим Статутом.
Прийом в члени Спілки здійснюється Радою на основі письмової заяви.
Відмова Ради в прийомі в члени Спілки може бути оскаржена на Зібранні
членів Спілки. Порядок прийому в члени Спілки визначається Внутрішнім
регламентом Спілки.
В підрозділах дослідної мережі ННЦ ІҐА можуть бути створені секції
Спілки. Для оперативного керівництва роботою секцій та зв’язку з Радою
Спілки обираються Голови секцій, які підпорядковуються Голові Спілки ННЦ
ІҐА.
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3.2. Права членів Спілки
Члени Спілки мають право:
Брати участь в роботі Зібрання, обирати та бути обраним до Ради
Спілки молодих вчених і спеціалістів ННЦ ІҐА, і тимчасових комісій, що
створюються Спілкою;
Виступати ініціатором будь-яких програм та акцій, що не
суперечать Статуту;
Брати участь в заходах, програмах та проектах, що проводяться
Спілкою;
Користуватися всіма привілеями, що надаються Спілкою членам в
відповідності з Статутом;
Брати участь в створенні та експлуатації загального інформаційного
реєстру молодих вчених, які працюють над проблемами аграрної науки;
Мати доступ до повної інформації про програми та заходи, що
проводяться, та їх результати.
3.3 Обов’язки членів Спілки
Член Спілки зобов’язаний:
Дотримуватись Статуту Спілки;
Приймати участь в діяльності Спілки.
3.4 Припинення членства в Спілці
Припинення членства в Спілці здійснюється з наступних причин:
При досягненні віку 35 років;
На основі заяви про вихід зі Спілки;
Член Спілки може бути виключений з неї за рішенням Ради за
порушення Статуту; при нанесенні моральної шкоди інтересам Спілки; при
невиконанні ст. 3.3 протягом більш одного року.
Рішення про припинення членства приймається простою більшістю
голосів спискового складу членів Ради та набирає чинності з моменту фіксації
результату голосування в протоколі засідання. Рішення Ради може бути у
місячний термін оскаржене Зібранням членів Спілки. Припинення членства
настає з моменту задовільнення заяви Головою Ради Спілки.
Розділ 4 Голосування Спілки
Процес голосування Спілки визначає легітимність рішень Зібрання.
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Голосування Спілки може відбуватись за двома формами: відкритою та
таємною. Рішення, які стосуються фінансових питань особистого характеру, з
висунення кандидатів на отримання премій та стипендій регіонального і
державного рівнів, виносяться на таємне голосування з використанням
бюлетенів. Решта голосувань відбувається за відкритою формою, результати
яких вносяться до протоколу засідань Зібрання Спілки.
Кандидатури на таємне голосування виносяться Радою Спілки і
погоджуються із Зібранням. Підрахунок голосів здійснюється лічильною
комісією в складі трьох осіб, яка пропонується Головою Спілки і
затверджується Зібранням. Результати голосування вносяться до протоколу
Зібрання Спілки. Рішення вважається прийнятим за простою більшістю голосів
присутніх на Зібранні членів Спілки.
Рішення набуває чинності з моменту оголошення результатів
голосування.
Розділ 5 Припинення діяльності Спілки
Діяльність Спілки припиняється на основі рішення загального Зібрання.
Припинення діяльності Спілки може відбутись через реорганізацію (злиття,
приєднання, розподілу), або ліквідацію та форс-мажорні обставини.
Реорганізація Спілки виконується за рішенням Зібрання, що прийняте
простою більшістю голосів від числа присутніх членів Спілки та їх
представників при обов’язковій присутності не менше 75 % членів Спілки і
Голови Спілки.
При реорганізації вносяться необхідні модифікації в Статут, вся
сукупність прав і зобов’язань Спілки переходить до її правонаступників.
В випадку ліквідації створюється Ліквідаційна комісія. З моменту
призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по
управлінню справами Спілки.
Розділ 6 Внесення змін в положення
Зміни в положення про Спілку затверджуються Зібранням та
реєструються в установленому порядку. Зібрання має право передавати Раді
свої повноваження з усіх питань, пов’язаних з внесенням змін та доповнень в
Статут і затвердженню внесених змін з їхньою наступною реєстрацією.

