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1. Загальні положення

1.1. Рада молодих вчених Національного наукового центру «Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (далі Рада) є добровільною, 
самостійною громадською організацією молодих вчених і спеціалістів 
ґрунтознавчої та агрохімічної науки без створення юридичної особи.

1.2. Рада молодих вчених представляє інтереси молодих дослідників і 
фахівців ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» (науковців, аспірантів, здобувачів, 
а також інженерів, які займаються науково-дослідною роботою) у віці до 35 років 
(включно).

1.3. Рада молодих вчених у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Законами України: «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну 
діяльність», іншими законодавчими актами України, Статутом ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського» та цим Статутом.

1.4. У своїй діяльності Рада керується принципами:
- свободи наукової творчості;
- рівноправності членів Ради;
- гласності та відкритості у роботі;
- добровільності і колегіальності;
- рівності права молодих вчених на участь у діяльності ради молодих 

вчених;
- періодичної виборності та звітності;

1.5. Рада молодих вчених може мати власну символіку, що розробляється 
ініціативною групою та затверджується рішенням більшості учасників загальних 
зборів членів Ради молодих вчених.

1.6. Діяльність Ради координується адміністрацією ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського» через заступника директора з наукової роботи.

1.7. Статут Ради молодих вчених встановлює порядок членства, структуру 
Ради молодих вчених; порядок формування ради молодих вчених, а також їх 
повноваження та функції на період діяльності; права і обов’язки членів Ради, інші 
питання діяльності.

2. Мета, завдання та напрями діяльності Ради

2.1. Метою Ради молодих вчених ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» є 
представництво, захист і реалізація, професійних, інтелектуальних, і соціально- 
економічних прав та інтересів молодих вчених.

2.2. Діяльність Ради спрямована на всебічне сприяння науковій, інноваційній, 
винахідницькій та іншій професійній та творчій діяльності молодих вчених, 
збереження та розвиток інтелектуального потенціалу наукової молоді, виховання 
наукових кадрів.

2.3. Основними завданнями Ради є :
1) залучення молодих вчених та осіб, які працюють та (або) 

навчаються у ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» до наукової роботи;
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2) забезпечення правової та інформаційної допомоги молодим 

вченим (спільно з відповідними службами та відповідними фахівцями );
3) підтримка молодих вчених у питаннях науково-дослідницької 

діяльності, в тому числі і пошукової тематики, захисту прав інтелектуальної 
власності;

4) сприяння міждисциплінарним дослідженням та мобільності 
молодих вчених;

5) участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих 
вчених, циклів лекцій провідних вчених України;

6) подання пропозицій до Вченої Ради ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського» щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, 
премій, нагород тощо;

7) сприяння активній участі представників молодих вчених у різних 
напрямках діяльності ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»;

8) збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що 
здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;

9) сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення 
наукових заходів, конкурсів та грантів, можливості публікації наукових 
статей у вітчизняних та закордонних виданнях;

10) допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених;
11) здійснення громадського контролю за дотриманням прав та 

обов’язків молодих вчених;
12) організація співпраці з молодими вченими та фахівцями інших 

наукових установ та вищих навчальних закладів, промислових підприємств, 
в тому числі, іноземними, громадськими об’єднаннями та молодіжними 
організаціями; організація співпраці із науковими організаціями 
Харківщини, України, близького та далекого зарубіжжя;

13) здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню 
мети Ради і які не заборонені статутом ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського» та чинним законодавством України.

3. Структура Ради та органи управління її діяльністю

3.1. Вищим органом Ради є загальні збори молодих вчених ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського». Рішення Загальних зборів є легітимними, якщо на них 
присутні не менше половини (50%+1) усіх молодих вчених ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського». Рішення загальних зборів молодих вчених приймаються 
шляхом голосування (відкритого або таємного) та оформлюється протоколом.

3.2. До складу Ради молодих вчених ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» 
входять Голова Ради, його Заступник, Секретар Ради та члени Ради.

3.3. Повноваження Ради:
-  ухвалення Статуту Ради, внесення змін та доповнень до нього;
-  заслуховування звітів і оцінювання діяльності керівних органів Ради;
-  затвердження програм та планів діяльності Ради;
-  визначення основних напрямів діяльності та стратегічного розвитку Ради;
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-  обрання та усунення з поста Голови Ради;
-  захист прав та інтересів молодих вчених;
-  встановлення символіки (логотипу) Ради;
-  обрання на пост та звільнення з поста заступника голови Ради та 

Секретаря Ради за поданням Голови Ради;
-  розробка та реалізація проектів для молодих вчених (конференції, 

конкурси, фестивалі науки, турніри тощо);
-  ухвалення Регламенту Ради;
-  внесення пропозицій до адміністрації ННЦ «ІГА імені 

О.Н. Соколовського» щодо застосування заохочень до молодих вчених;
-  виконання інших функцій, які не суперечать цьому Статуту.

3.4. Основною формою роботи Ради є її засідання. Засідання Ради проводить 
Голова Ради, а в разі його відсутності -  Заступник голови Ради.

3.5. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 
більшість присутніх на засіданні членів.

3.6. Кожне засідання Ради та прийняте рішення фіксується протоколом, який 
підписується Головою Ради та Секретарем Ради.

3.7. До складу керівного органу Ради входять Голова Ради, його Заступник, 
Секретар Ради та інші члени Ради (відповідальні за напрями діяльності ради) за 
поданням Голови Ради.

3.8. Керівний орган Ради відповідальний перед Радою.
3.9. Голова Ради молодих вчених ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» 

обирається на загальних зборах молодих вчених ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського» шляхом відкритого голосування з урахуванням вікових 
обмежень згідно п. 1.2 Статуту.

3.10. Повноваження Голови Ради:
-  проводить засідання Ради, пропонує порядок денний;
-  розподіляє обов’язки між членами Ради;
-  представляє Раду у відносинах зі структурними підрозділами та 

адміністрацією ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», з іншими 
навчальними закладами, науковими установами, з громадськими 
об’єднаннями, організаціями, з засобами масової інформації тощо;

-  несе персональну відповідальність за діяльність Ради;
-  підписує протоколи засідань Ради, рішення та інші офіційні 

документи, прийняті Радою;
-  контролює виконання рішень, прийнятих Радою та роботу членів 

Ради;
-  є членом Вченої Ради ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»;
-  звітує перед загальними зборами молодих вчених та Вченою Радою 

ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» про роботу Ради, її керівним 
органом;

-  очолює керівний орган Ради,.спрямовує його роботу та відповідає за 
виконання Плану робіт;

-  здійснює інші повноваження, які не суперечать цьому Статуту.
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3.11. Г олова Ради виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного 
Голови Ради. Повноваження Голови Ради припиняються достроково в разі:

-  неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
-  усунення з поста в порядку, передбаченому цим Статутом;
-  досягнення 36-річного віку.

3.12. Відставка Голови Ради набуває чинності з моменту проголошення ним 
особистої заяви про відставку на засіданні Ради. Голова Ради може бути усунений 
з поста за рішенням загальних зборів молодих вчених ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського» за порушення Статуту ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» 
та цього Статуту, а також за невиконання своїх обов’язків. Питання про усунення 
Голови Ради з поста в порядку, передбаченому цим пунктом, ініціюється 
більшістю від загального складу Ради. У разі дострокового припинення 
повноважень Голови Ради виконання його обов’язків на період до обрання та 
вступу на пост нового Голови Ради покладається на Заступника голови Ради.

3.13. Голова Ради пропонує з числа членів Ради кандидатури Заступника 
Голови, а також Секретаря Ради, які затверджуються Радою прямим відкритим 
голосуванням.

3.14. Заступник Голови у період відсутності Голови виконує всі його 
функції. Він разом із Головою відповідає за проведення єдиної політики розвитку, 
виробленої Радою, повноту і вчасність виконання поставлених завдань тощо.

3.15. Секретар Ради відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради, 
зокрема ведення протоколів засідань Ради та їх зберігання, підготовку проектів 
ухвал Ради, інформаційних довідок, ведення службового листування тощо.

3.16. Повноваження Заступника Ради та Секретаря можуть бути достроково 
припинені більшістю голосів на Засіданні Ради.

4. Членство в Раді

4.1. Членами Ради можуть бути молоді дослідники та фахівці ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського» (науковці, аспіранти, здобувачі, а також інженери, які 
займаються науково-дослідною роботою) у віці до 35 років (включно).

4.2. Члени Ради обираються загальними зборами молодих вчених ННЦ «ІГА 
імені О.Н. Соколовського» шляхом відкритого голосування.

4.3. Члени Ради мають право:
1) брати участь у засіданнях Ради, висловлювати свої думки, вносити на 

розгляд пропозиції і брати участь в обговоренні всіх розглянутих питань 
згідно із затвердженим Регламентом.

2) обирати й бути обраними у керівний орган Ради.
4.4. Члени Ради зобов'язані:

1 ) дотримуватися Статуту Ради;
2) виконувати рішення Ради, прийняті в межах її повноважень, визначених 

цим Статутом;
3) сумлінно та своєчасно виконувати покладені на них Радою обов'язки;
4) виконувати рішення керівників (керівного органу) Ради;
5) активно брати участь у науковій роботі та заходах, організованих Радою;
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6) пропагувати діяльність Ради, сприяти підвищенню її авторитету та 
престижу.

4.5. За сумлінне виконання своїх обов’язків члени Ради можуть преміюватися 
ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» за поданням Голови Ради.

4.6. Якщо впродовж роботи Ради вік будь-кого з її членів перевищить 
граничний вік молодого вченого, встановлений відповідно до Закону України 
«Про наукову та науково-технічну діяльність», Рада може подовжити його 
членство до кінця поточного календарного року.

5. Забезпечення діяльності Ради

5.1. Адміністрація та Вчена рада ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» 
сприяє організаційній, консультаційній і матеріальній підтримці Ради молодих 
вчених ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»:

1) у здійсненні діяльності, передбаченої даним Статутом Ради молодих
вчених ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»;

2) в одержанні своєчасної і у повному обсязі інформації, що стосується 
наукової молоді ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»;

3) виділення у разі необхідності (для загальних зборів, проведення лекцій, 
семінарів, круглих столів) для Ради молодих вчених ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського» робочого приміщення.

5.2. Керівництво ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» може брати участь у 
роботі Ради молодих вчених, надавати інформацію Раді молодих вчених про 
рішення Вченої ради та інших нормативних документів, які стосуються діяльності 
Ради молодих вчених, вносити пропозиції щодо участі Ради молодих вчених у 
вирішенні задач ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського».

5.3. Керівництво ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», завідувачі 
структурних підрозділів, провідні науковці можуть ініціювати проведення 
особистих робочих зустрічей з Радою молодих вчених.

6. Прикінцеві положення

6.1. Статут Ради молодих вчених, зміни та доповнення до нього приймаються 
загальними зборами молодих вчених ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» та 
затверджується на засіданні Вченої ради ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського».

6.2. Розгляд питань, які пов’язані з діяльністю Ради та не регламентуються 
цим Статутом, здійснюють загальні збори молодих вчених ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського».

6.4. Діяльність Ради може бути достроково припинена у випадку:
- прийняття рішення загальними зборами молодих вчених ННЦ «ІГА імені 

О.Н. Соколовського» про ліквідацію Ради;
- з ініціативи Вченої Ради ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», за умови, що 

за це рішення проголосувало не менш 2/3 членів Вченої Ради ННЦ «ІГА імені 
О.Н. Соколовського».


