МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
на Загальних зборах
Ради молодих вчених

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ОНАХТ
1. Загальна частина
1.1. Рада молодих вчених (далі - РМВ) є колегіальний виборний дорад
чий орган, створений з метою сприяння реалізації конституційних прав мо
лодих вчених, щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у
сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, для забезпечен
ня захисту прав та інтересів молодих вчених Одеської національної академії
харчових технологій (далі - ОНАХТ).
1.2. РМВ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради Украї
ни, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, акта
ми Кабінету Міністрів України, а також даним Положенням.
1.3. Положення про РМВ та зміни до нього затверджуються на Загаль
них зборах РМВ.
1.4. Для виконання своїх завдань РМВ може взаємодіяти з державними
органами, установами, організаціями, громадськими (неурядовими) організа
ціями.
2. Мета та основні завдання РМВ
2.1.

Метою діяльності РМВ є сприяння реалізації прав молодих вчених

ОНАХТ щодо забезпечення їх активної участі у проведенні наукових дослі

джень та захисту їх прав та інтересів, сприяння їхньому професійному росту,
об'єднання зусиль для вирішення пріоритетних наукових завдань, розвиток
інноваційної діяльності молодих вчених ОНАХТ.
2.2. Основними завданнями РМВ є:
- сприяння створенню умов для розкриття наукового та творчого поте
нціалу молодих вчених ОНАХТ;
- підтримка талановитих дослідників серед молодих вчених ОНАХТ,
надання їм всебічної допомоги у межах можливостей РМВ;
- сприяння залученню молодих вчених ОНАХТ до участі у наукових та
освітніх програмах, конференціях, грантах, конкурсах наукових робіт, які
проводяться Міністерством освіти і науки України та іншими державними і
міжнародними організаціями та закладами;
- встановлення та підтримка професійних контактів та культурних
зв'язків з науковими та молодіжними організаціями вищих навчальних за
кладів та наукових установ, а також закордонними колегами;
- проведення роботи з виявлення, розгляду та вирішення проблем та на
гальних потреб молодих вчених ОНАХТ;
- розгляд, розробка та удосконалення положень та інших документів,
що регламентують характер та напрямки науково-дослідної роботи молодих
вчених ОНАХТ.
3. Функції та права РМВ ОНАХТ
3.1. РМВ відповідно до покладених на неї завдань:
- представляє інтереси молодих вчених ОНАХТ в державних та гро
мадських організаціях, сприяє наданню допомоги у вирішенні проблем;
- забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими;
- сприяє налагодженню професійних контактів між науковими устано
вами, вищими навчальними закладами України, іноземними науковими уста
новами та організаціями для поглиблення наукової співпраці та спільного
проведення заходів з наукової, освітньої діяльності.
3.2. РМВ має право:

- подавати пропозиції, заяви, клопотання до адміністрації ОНАХТ що
до удосконалення роботи в частині, що стосується молодих вчених ОНАХТ;
- одержувати від адміністрації ОНАХТ, інших підприємств, установ та
організацій консультативну підтримку а також необхідну інформацію для за
безпечення своєї діяльності;
- утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань
постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо;
- рекомендувати на конкурсній основі кандидатури претендентів на
здобуття регіональних, національних та міжнародних премій, грантів, стипе
ндій тощо;
- брати участь у регіональних, національних та міжнародних проектах,
конкурсах, програмах;
- здійснювати іншу діяльність в інтересах молодих вчених ОНАХТ та
для розвитку ОНАХТ, яка не суперечить нормам чинного законодавства.
4. Формування РМВ
4.1. Членами РМВ можуть бути вчені ОНАХТ віком до 35 років, які
мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчені віком
до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в док
торантурі.
4.2. Для формування складу РМВ утворюється ініціативна робоча гру
па, яка організовує підготовку Загальних зборів з формування складу РМВ.
Перші 10 представників учбово-навчальних інститутів ОНАХТ та Науководослідницького інституту ОНАХТ, які виявили бажання працювати в ініціа
тивній групі та подали в письмовому вигляді заявку про участь в ініціативній
групі, включаються до її складу.
4.3. Не пізніше ніж за ЗО календарних днів до проведення Загальних
зборів для формування складу РМВ відповідно до письмового звернення іні
ціативної робочої групи адміністрація ОНАХТ оприлюднює на головному
веб-сайті академії повідомлення про дату, час та місце проведення Загальних
зборів
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дослідницького інституту, відомості про склад ініціативної робочої групи та
прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
4.4. Склад Ради формується Загальними зборами представників учбовонавчальних
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ОНАХТ шляхом рейтинговогЬ голосування за кандидатури, які виявили ба
жання стати членами РМВ.
4.5. Склад РМВ обирається терміном на 5 років.
4.6. Кількісний склад РМВ, що не може перевищувати ЗО осіб, визнача
ється Загальними зборами представників учбово-навчальних інститутів
ОНАХТ та Науково-дослідницького інституту ОНАХТ, та протягом строку
повноважень членів РМВ може бути змінений за рішенням РМВ.
4.7. Діюча РМВ, не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її
повноважень, утворює ініціативну робочу групу з підготовки Загальних збо
рів для формування її нового складу.
4.8. Зміни до складу РМВ вносяться як це визначено у пунктах 4.4 та
4.6 цього Розділу.
4.9. Член РМВ користується правом:
- обирати та бути обраним у керівні органи РМВ;
- брати участь у обговоренні усіх питань діяльності РМВ та прийнятті
рішень;
- порушувати будь-які питання, які належать до компетенції РМВ від
повідно до цього Положення.
4.10. Член РМВ зобов’язаний:
- дотримуватись даного Положення;
- брати участь у роботі РМВ.
4.11. Припинення членства у РМВ.
4.11.1 Член РМВ може бути виключений з ради за порушення цього
Положення.
4.11.2 Питання про виключення члена РМВ вирішується на Загальних
зборах РМВ.

4.11.3

Повноваження члена РМВ припиняються за рішенням РМВ: 1)

коли вік члена РМВ перевищить вік визначений пунктом 4.1 розділу 4 «Фор
мування РМВ» цього Положення та Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; 2) у разі систематичної відсутності члена РМВ на
Загальних зборах без поважних причин; 3) у разі відкликання за рішенням
Наукової ради учбово-навчального інституту ОНАХТ та/або за рішенням На
укової ради Науково-дослідницького інституту, представником якого він був;
4) у разі письмового повідомлення члена РМВ про своє рішення вийти з її
складу.
5. Керівні органи РМВ
5.1. РМВ має у своєму складі голову РМВ, заступника голови РМВ та
секретаря РМВ, які обираються зі складу членів РМВ на Загальних зборах
РМВ шляхом таємного голосування.
5.2. Для оперативного вирішення актуальних питань утворюється пре
зидія РМВ, яка діє у період між її засіданнями (Загальними зборами).
5.3. До складу президії входять голова РМВ, заступник голови РМВ,
секретар РМВ та окремі члени РМВ, які обираються таємним голосуванням
із членів РМВ.
5.4. Після таємного голосування склад президії РМВ затверджується
головою РМВ за поданням його заступника.
5.5. Голова Ради:
- головує на Загальних зборах РМВ;
- розподіляє обов’язки між заступником, секретарем та іншими члена
ми РМВ;
- представляє РМВ у відносинах з адміністрацією ОНАХТ, органами
місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, науковими
установами, громадськими об’єднаннями, організаціями, засобами масової
інформації, виконує інші представницькі функції;
- здійснює інші повноваження, які передбачені цим Положенням.

5.6. Голова РМВ обирається строком на 5 років з правом подальшого
переобрання.
5.7. Секретар РМВ відповідає за інформаційну підтримку її діяльності,
надає пропозиції членів РМВ щодо порядку денного Загальних зборів голові
РМВ, контролює виконання доручень голови РМВ, які даються на Загальних
зборах, веде облік і зберігає їх протоколи.
5.8. Члени РМВ виконують свої обов’язки на громадських засадах.
6. Організаційні засади діяльності РМВ
6.1. РМВ проводить свою діяльність відповідно до затверджених нею
планів і напрямів роботи.
6.2. Основною формою роботи РМВ є її засідання (Загальні збори). За
гальні збори РМВ проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник
голови РМВ.
6.3. РМВ визначає та затверджує регламент, приймає у межах своїх по
вноважень рішення та організовує їх виконання.
6.4. Загальні збори РМВ можуть бути: чергові (проводяться не рідше
одного разу у квартал) та позачергові (скликаються головою РМВ або на ви
могу не менше ніж 1/3 від загальної кількості членів РМВ).
6.5. Загальні збори РМВ вважається правомочним, якщо на ньому при
сутні більше половини її членів.
6.6. На Загальних зборах РМВ розглядаються пропозиції з питань, що
належать до її компетенції. Пропозиції РМВ вважаються схваленими, якщо
за них проголосувала більшість голосів (50 %+1 голос) від складу РМВ. У ра
зі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
6.7. Прийняття рішень з робочих питань, які не стосуються особового
складу РМВ, відбувається шляхом відкритого голосування.
6.8. Пропозиції РМВ оформляються у формі протоколу Загальних збо
рів і підписуються головою та секретарем РМВ.
6.9. Член РМВ, який не підтримує пропозиції, ухвалені рішенням РМВ,
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до про
токолу Загальних зборів РМВ.
Голова Ради молодих вчених

К.В. Хвостенко

