
HAцIOнAЛЬHA AкAДЕMIя нAУк УкPAiIIи

IHCTиTУT ПPoБЛЕM БЕзПЕки ATOMHих EЛEкTPOсTAIIцIЙ

.B. Hoсoвський
2017p.

CИCTЕMA УIIPABЛIHI{Я ЯКICTIO

ПoЛoжЕнЕя
ПPo PAДУ MoЛoДих BчЕних П{CTиTУTУ ПPoБЛЕM БЕзПEки AЕC

IIAцIoнAЛЬHoi дкдДшMIi IIAУI{ УкPAiни

П.ПIБ AЕс.19

Пoгo.цжrнo Paдoю MoJIo.циx BчеIIиx

IПБ AЕC HAH УкpaiЪи

15. 03. 2О17 p.

Пpoтoкoл J\Ъ 1

Bве,ценo в дiro нaкЕ}зoм хs Q,f вiдl34l2d4

\('?\)с-#13'
1..1ffi-ca.:. \ .  

в ' iн17:: ,e}}

м. Чopнoбуlлъ _20|7



IПБ AЕс HAH
Укpaiни

Пoлoження пpo Paдy мoлoДих Bчeниx Iнcтитрy пpoблем безпеки AЕС
нAH УкpaiЪи

П-ШБ AЕC-19 Pед.0l Cтopiнкa 2 Cтopiнoк 9

1ЦIЛЬ
Paдa здiйсHloe сBoIo .цiяльнiсть з МrTolo пpе.цсTaBIIицTBa' зaxисTy i pеa;liзaцii пpoфесiйниx,

iнтелектyaльниx, юpи,цичниx, сoцiaльнo-пoбщовиx iнтеpесiв i пpaв MoЛoдиx BчеHих Iнститщy.

2 ЗAгAЛЬHI ПoЛoжЕння
2,| Paдa МoЛo.цих Bчених в Iнститyтi пpoблем безпеки AЕC Haцioнaльнoi AкaдемiТ Hayк

УкpaiЪи (дaлi - paдa) e кoпегia.пьним opгaнoм пpи Iнститщi пpоблем бeзпeки HAH УкpaiЪи (лaлi _

Iнститyт), який oб'е.ЩIyr МoJloдиx Bчrних.
2.2 Biк МoЛoДoГo Bченoгo BизIIaчarTЬся вi.цпoвi.цнo .цo Зaкoнy Укpaiни кПpо нayкoBy тa

I{ayкoBo-Tеxнiuнy дiяльнiсть>>. Члени Paди _ r нayкoвi мoлo.цi спiвpoбiтники вiкoм дo 35 poкiв, якi
МaIоTЬ BиЩУ, aбo вченi вiкoм дo 40 poкiв, якi мaroть нayкoвий стyпiнь.цoкTopa нayк aбo IIaBчaIoTЬся
в дoктopaнтypi.

2.З Paдa кoop.цинyr сBoIo .цiяльнiсть з Гoлoвoro Pa'ци мoлo.цих Bчrниx (дa.шi _ PMB) бropo
Biддiлeння, яruiт вi.цпoвi.цaс зa poбoтy з нayкoBolo МoЛo.ц.цю.

2,4 [iяльнiсть Paди з.цiйснтoстьоя нa гpoМa'цсЬкиx зaсa.цaх тa бaзyетьcЯ Ha глaснoстi тa
вiдкpитoстi y poбoтi, дoбpoвiльнoстi i кoлегiaльнocтi, деМoкpaTичниx пpинциПax' нaщoвoi eT|4Куц
свoбoДи нayкoвoi твop.roстi, piвнoпpaвнoстi всix членiв, пеpioди.rнoi вибopнoстi тa звiтнoстi.

2.5IнcтlатуT нa'цaс неoбхiднy.цoпoМoгy для poботи PaДитapеaлiзaцii ii пpoектiв.

3 OCHOBHI HAПPяМки ДшЛьHOсTI PAДи
3.1 oснoвниМи нaпpяМкulми.цiяльнoстi PaДи е:
- opгaнiзaцiя вистyпiв МoJloДиx Bчeниx нa зaсi.цaнняx BченoТ Paди Iнститщy;
- пiдтpимкa iнiцiaтив з piзних IIиTilнЬ нayкoBoгo i гpoмaдсЬкoгo жиTTя' фopмyвaння

пpoпoзицiй i уlaсть y виpoбленнi piшень, щo cToоyютЬся МoJlo.циx вчениx;
- спpияння нayкoвo.дoолiдним, зaкoнo.цaBчиМ' дoспiднo-кollсTpyкTopcЬкиМ poбoтaм,

пoB'язaним з ПrprTBopенIlяM oб'сктa <Укpитгя> нa екoлoгiчнo безпечнy сисTeМy;
- сПpияння спiвpобiтництBy з нayкoBиМи' мoлoдiжними, oсвiтнiми, стy.цrнтсЬкиМи'

блaгoдiйни NlvI T a iнrшими opгaнiзaцi ЯNIиI, B ToМy числi мiжнapoдIиМи Toщo ;
- спpияння уiиrcтi МoJloдиx Bчrних y пpoгpaМax oбмiнy .цoсвiДoм Ta пpoBедення нayкoBиx

дoслi.цжень;
. cПpиЯння 1^raотi МoЛo,циx BчеIIих y мiжнapo.цних, зtlгzlльнoyкpaiЪськиx, мiжpегioнa;rЬних'

pегioнaльних Ta iншиx нayкoBиx пpoектax i пpoгpaмax, кoнфеpенцiяx, оемiнapiж Toщo;
. yчaсTЬ в opгaнiзaцii цeнтpiв ,цiлoвoгo спiвpoбiтниЦTBa' клyбiв, кyльTypниx' спopTиBIIих'

oз.цopoвчих зaхoдiв, BисTaBoк' кoнкypсiв, яpМapoк нayкoBиx iдей тoщo;
- з.цiйонення iнlпoi .цiяльнoстi' щo не сyIIеpечиTЬ чиннoМy зaкoнo.цaBствy Укpaiни' сTaTyтy

Iнститyтy тa цЬoМy пoлo)кrнню.

4 oсHoBHI зABДAHHя PAДи
4.1 oснoвниМи зaB.цaнHями Paди с:
- oб'с.цнaння i opгaнiзaцiя Moлoдих BчrIIиx Iнститyтy для yспirшнoi нayкoвoi .цiяльнoстi i

poзBиTкy пpoфесiйних кoIITaктiв з iнrшиМи yстtlнoвaми HAH УкpaiЪи тa Bищими IIaBчaЛЬниМи
зaклaДaми в УкpaiЪi тa зa if Мr}кaМи;

- oб'eднaння i opгaнiзaцiя МoJloдиx BчеIIих для yспirпнoгo пpoBе.цення фyндaментaльниx i
пpикЛaдниx нayкoBиx .цoслi.цжrllЬ B гaлyзi пo.цoлaння нaслiДкiв aвapiЙ нa я.цrpних oб'скTax,

.цoслi.цження екoсисTeм тa oцiнкa BпЛиBy IIa IIaBкoлипIнr сepе.цoвищr пpи paлiaцiйниx
зaбpyднeнняx;
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- спpиЯння пi.цгoтoвцi кадpiв ДЛЯ aкa,цемiчнoi нayки тa oсвiти, Bикoнaнню нayкoBиx

.цoслi.ЦженЬ' пoпIиprннIo дoсягненЬ нayки;
- нa'цaння ,цoпoМoГи Мoлo.циМ BчеIIиМ y сTвopеннi спpиятлиBиx yМoB .цjUI пpoфеоiйнoi

IlayкoBo-Дoслiднoi Дiяльнoстi ;
- Пpе.цсTaBницTBo iнтеpесiв Мoлoдиx Bчrниx i пiДгoтoвкa пpoПoзицiй щoдo oкpеМиx aспектiв

пpoфесiйнoi.цiяпьнoстi в нayкoBиx yсTaIIoвaх HAH Укpaiни тa iнrшиx,цеpжaBIIиx Ta не,цepжaBIIиx
opгaнiзaцiяx;

- cпpиЯння pефopмyBallню нayкoвoi сфеpи УкpaiЪи, HAH УкpaiЪи з Метolo yопilшнoгo
poзBиткy нayки в Укpaiнi тa iнтегpaцii дo eвpoпейськoгo тa свiтoвoгo.цoслi.цницЬкoгo [poсTopy;

- пpе.цстaBIIицTBo iнтеpеоiв i пiдгoтoвкa пpoпoзицitrl у пиTaнняx пoкpaщення сoцiaльнo-
пoбщoвиx yN,IoB Мoлo,циx BчеIIих, зoкpемa збip тa висвiтлeння iнфopмaцii щoДo Bикoнaння
iснytovиx пpoгpЕlм зaбезпечення слyжбoBиМ житлoМ МoЛo,цих Bчeних тa мiсцями B гypToжиTкax' a
Taкo}к )rтraсть в зaсi.цaннях вi.цпoвiдниx кoмiсiй пo poзпoдiлy >КИTЛa;

- ДеЛeгyBttllня членiв Paдуl Для poбoти.цo rкспеpTниx кoмiciй BiддiленHЯ ДI|Я poзгJUIДy пиTaнЬ
Пpисy.Щкrння пpeмiй Мoлo.циМ BчеI{иM тa iншиx пит€шIЬ, щo сTocyIoTЬся Мoлo.цих Bчениx Ta
.цiяльнoстi Paдут;

. opгaнiзaцiя нayкoвиx зaхoдiв зa уraстro Мoлoдиx Bчeниx, пpoBr.цrння нayкoBиx i нayкoвo-
пpaкTичIIих кoнфеpенцiй, семiнapiв, симпoзiyмiв, кpyгJIиx стoлiв тoЩo]

- збip Ta Пoшиpення нayкoвoТ тa iнrпoi iнфopмaцii, щo отoсyrTься.цiяльнoстi МoЛo.циx Bчених
IIayкoBих yстaIIoB' IIa'цaннЯ iнфopмaцii пpo вaкaнсii, фoнди, ГpaнTи' кoнфеpенцii, шкoли тa iнrпi
зaхo.ци щoДo пiдтpимки нayковoi мoло.цi.

5 ПoPяДoк ФOPMУBAIIHя PAДи
5.1 Paдa фopмyeться з МoJIo.цих спiвpoбiтникiв Ta МoЛo.циx вчениx Iнститщy, якi

Bизнaчaloться вi.цпoвiднo дo Зaкoнy Укpaiни <Пpo нayкoBy тa нayкoBo-технiuнy ,цiяльнiоть>. Paдa
Мa€ пpaBo .целrГyвaTи .цo скJIa.цy PМB Biддiлення свoix пpe.цсTaBIIикiв шляхoM пo.цaння дo PМB
Biддiлення BиTЯгy з пpoToкoЛy зaсiдaння' нa якoМy бyлo пpийнятe вi.цпoвi.цнe piшення.

5.2Члeни Paди впpo.цoBж мiсяця пiсля фopмyвaнняPaДи oбиpaloть свoe кеpiвницTBo: Гoлoвy,
зaстyпникa(iв), секpeTapя Paди. Bибopи BBa)к.шoтЬся пpaвoмipними, якщo зa це piшення
пpoгoлoсyвa.ilo бiльtпe 50Yo скЛaДy членiв Pади.

5.3 Cклaд PaДи тa if гoлoвa, зaсTyпIlики, cекpетap Pa'ци зaтвеp.цх(yloTься piшeнням Bченoi
Pa.ци Iнститщy aбo iТ кеpiвництBoМ сTpoкoм нa 2poки'

5.4 BиклroчеIlHя з членiв Pa,ци мolке з.цiйснroвaтися y Bипa'цкaх:
. писЬМoBoгo пoвi.цoмленllя пpo сBoe piшrння вуIilтуl зi склaдy Paца;
- .цoсяГнеHIIя гpaничнoгo вiкy МoЛo.цoгo BЧrHoгo вiдпoвiднo дo Зaкoнy УкpaiЪи кПpo нayкoвy

Ta l{ayкoBo-технiuнy .цiяльнiсть >.
5.5 Paдa IIIJUгxoМ гoЛocyBЕlння 2lЗ гoлociв Мo)ке BикJIIoчaTи зi свoгo склaДУ oсiб, якi сBoelo

.цiяльнiстtо чи бrзДiяльнicтro пopylпyloть poбoтy Paди,HaнaiIlлутжчoмy зaсi.цaннi Paди iнiцirorTЬся
пpoце,цypa щoДo BикJIIoчeння вiдпoвiднoгo Члeнa зi склaдy Pa.ци rпляхoм ГoЛoсyBaнIIя зa BклIoчення
Дo ПopяДкy.цrннoгo цЬoгo IIиTaння. Iнiцiroвaти BикЛIoчrннЯ Мaс пpaBo:

- гoЛoBa Paдут;
- Гpyпa y склaдi нr МrнпIr Tpьox oсiб з ЧуlcЛa членiв Paди вiдпoвi.цним зBepнeнням .цo гoлoBи

Pa.ци aбo секpеTapя Paдlа;
5.6 У paзi звiльнення з нayкoвoi yстaIIoBи IiAH Укpaiни йoгo членстBo y Paдi пpипиняeTЬcя

aBToМaТичнo.
5'7 Член Pa'ци мaс пpЕlвo:
- oбvlpaти i бyги oбpaним y кеpiвнi opгaни Paди;
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- бpaти yчaсTЬ y зaciдaнняхPaди' пpoяBJIяTи iнiцiaтивy' BикЛa'цaTи свoi пoГJIя,ци' BиIloсиTи нa
poзгЛя.ц бyль-якi пpoпoзицii i бpaти r{aсTЬ y вiльнoмy oбгoвopеннi всix poзГJUIIIyTих IIитaнь;

- нa пi.цстaвi влaснoгo бaжaння, BислoBЛенoгo y BоTaIIoBлeнoMy PaДoю пopядкy' у буль-якиЙ
МoМеIIT дoбpoвiльнo пpипиниTи cBor ЧлrнстBo в Paдi.

5.8 Члrн Pади зoбoв'язanvIil..
-.цoTpимyBaTИcЯ BиМoг цЬoГo Пoлoження i викoнyвaти pirшенняPaДи;
- BикoнyBaTи пpийнятi Ha себе зoбoв'язaння, кеpyBaTися y свoiй .цiяльнoотi МlTolo,

зaв.цaнняМи i нaпpямкaми .цiяльнoстi P aдут,,
. y бyль-якiй свoiй .цiяльнoотi) щo сToсyсTЬся кoмПеTеIIцii Paди, .цoTpиМyBaTися pirпень Paди.

б сTPУкTУPA PAДи
6,I Paдa Moлo.циx BЧrних IПБ AЕC HAH Укpaiни склa'цarTЬся з гoлoBи Paди, зaстyпникa(iв)

гoлoBи PaДи, сeкpeTapЯ тa членiв PaДvl,
6.2 Гoлoвa Paди:
- oбиpaeться Pa.цoro стpoкoМ нa .цBa poки (oднa oсoбa не Мo)кr бyти Гoлoвoro PМB бiльlпе

двoх теpмiнiв пoспiль);
- opгaнiзyе i кеpyе poбoтoro Paди впpo.цoB)к пеpioдy свoix IIoBI{oBaженЬ;
- ПpeдсTaBляе iнтеpecиPaДlц пеpе.ц Bченoro PaДoю Iнститyтy;
- здiйснtoе взaемoДiro з iнrшими opгaнiзaцiями вi.цпoвiднo дo цЬoгo Пoлoження;
- пiдписyе.цoкyМrнти' щo сToсyloться дiяльнoстi Paди;
- Iuaе пpaBo бpaти yчaсTЬ в зaсi,цaннях Bченoi Paди Iнститyтy. Зaв.raсне iнфopМyBa[Iня щoДo

циx зaсi,цaнь тa ix пopялкiв.цeнниx з.цiйснroе вчeний ceкpeтap Iнститyтy;
- пpиймaе pitпoння пpo скJIикaння i теpмiни пpoведrння чopгoBoгo зaсi.цaння Paди, виpiшyс

iнtпi питaння пi.цгoтoвки i пpoвr,цrння зaсi.цaння Paдут;
-гoлoByе нa зaсi.цaнняx Paди;
- звiтyе пеpе.ц членilми пpo пpoBедeнy poбoтy в кiнцi poкy poбoтиPaДи нa Зaгальних збopaх

PMB lнститyтy.
6.3 Зaстyпник гoлoBи Paди:
- oбиpaетьcЯ Ha зaсiДaннi Paди стpoкoм Ha .цвa poки;
- гoлoByе нa зaсi.цaнняx Pa'ци зa вiдсщнoстi гoлoви Paди;
- Bикoнyс пpе.цcTaBIIицькi чи iнlпi IIoBнoBuDкеIIня ГoЛoBи PaДи вiдпoвiДнo дo писЬМoBoГo

.цopуrення гoЛoBи P aдуli
- y BиПa.цкy, кoJIи гoлoBa Paди пpипиняe свoi пoB[IoBtuкoIIня гoЛoBи PaДpr чи скJlaДar сBoс

чЛеIIсTBo в Paдi, кеpiвництвo PaДoro пepeхoдитЬ дo зaстyпникa гoЛoBи Paдvl, який зoбoв,язaнlцЙ
BIIесTи .цo пopя,цкy ,ценнoГo нaйближчиx збopiв Pa,ци питaння пpo вибopи гoлoBи Paдуl i ПpoBесTи
збopи Paди в тepмiн не бiльtпий зa oднoгo мiсяця.

6.4 Ceкpeтap Paди:
- oбиpaеть cЯ нaзaоiдaннi Paди стpoкoМ нa .цBa poки;
- Be.цe пpoтoкoЛ зaсiДaнь Paдvт;
- здiйснroе iнфopмрaння членiв Paди пpo неpгoвi зaоiдaння;
- пi.ц чaс зaci.цaння:

a) pеестpye пpисyтнiх i нaдar Гoлoвi iнфopмaщiю пpo кBopyМ;
б) гoтyr Ta poз.цae пiд poзпис всiм чJIеIIzII\,I Paди пo oдIloмy бroлетенro (пo кoжнoмy

IIиTaIIнIo, BиIIесeнoМy IIa TaeMIIе гoлoсyвaння);

в) веде пiдpaxyнoк гoлoоiв члeнiв Pa.Ди, щo бepyть yчaсTЬ y вiдкpитol\fy гoлoсyBaннi пpи
пpийняттi piшeнь;

г) веде пpoToкoли зaсi.цaнь Paди;
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- з Мrтoю pеaлiзaцii pirшень Paди пpoтягoм 7 днiв гoтyе неoбxi.цнi Bиписки з пpoтoкoлiв
зaсiДaнь ,цЛЯ Пo.цaJIЬпIoгo oпepaTиBнoГo нaпpilBлення ix y вiдпoвiднi opгaнiзaцiТ тa/чи сщyктypнi
пiдpoздiли HAH Укpaiни;

- Bе.це ДoкyМенTaщiro Paди вi.цпoвiДнo.цo нopM.цiлoвoДствa, зaбезпе.ryе if збеpiгaHHЯ;
- iнфopмyс y 3-тиденний теpмiн кеpiвництвo Paди тa iТ членiB щoДo pезyльтaтiв гoЛoсyBaння

зa .цoпoМoгoю еЛrкTpоннoi ПoIIITи ;
- Мar пpaBo зaпитyBaTи oсoбистo aбo зa.цopyurннЯм Гoлoви Paди вiд членiв Paди iнфopмaцiro

Ta ДoкyМенти, нeoбxiднi для Bикoнzlння свoix oбoв'язкiв.
6.5 Iнiцiroвaння ДoстpoкoBиx пrpевибopiв гoлoви Paди, зaсTyIIникa гoлoBи PaДичtl секpеTapя

МoжЛиBе не чacтirпе нiж paз нa piк. IнiцiroBaTи .цocтpoкoвi пеpевибopи Мo)ке не МенПIе TpеTини
скЛa'цy Paди вiдпoвi.цним зBrpнrнняМ' Яке пo.цarTЬсЯ гoлoвi aбo cекpетapro Paди. .{aне звеpнrння
poзгJIя.цaeTЬся нa нaйближчoмy зaсiдaннi Paди.

7IIoPЯДoк PoБoTи PAДи
7,| Paдa пpoBo.цитЬ свoi зaсi.цaння в мipy нeoбxiднoстi aле не piдlпе o.цнoгo paзy нa кBapTirЛ;
7.2Paдa Мo}кr пpиймaти piшення oДниМ з.цBoх спoсoбiв:
- нa зaоi.цaнняx, якi с пpaвoмipниМи зa yМoBи IIpисyгIIoстi не менш 2l3 cклaду Pa,Дуl, B ToМy

числi тиx членiв, якi беpyть rlaстЬ y зaсiдaннi зa Дoпoмoгolo вiдеo кoнфеpенцзв'язкy. У випaдкy
вiдсyтнoстi гoлoви Paди йoгo фyнкцii Bикoнyr oдин iз зaсTyпIIикiв. PезyльTaTи гoлoсyвaння
oфopмлroroTЬся пpoToкoJIoM зaciдaння,який пiдписyrTЬcЯ гoЛoBolo Ta cекpeTapeм Paди;

- IIIJIяxoМ гoЛoсyBaIIня зa.цoпoМoгoю електpoннoi пorпти. B тaкoмy BиIIaдкy кеpiвництвo Paди
BизIIaчaсTЬся з теpмiнalvIи IIoчaTкy тa зaкiнченнЯ гoлoоyBсlIIHя тa пoвi.цoмляс пpo цe секpеTapЯ. Дo
,цaти зaкiнчення гoЛoсyвtlн:яЯ Зa ДoпoМoГoю rлекTpollнoi пolшти' всi члени Pa'ци пoвиннi нa.цiслaти
еЛекTpoннi лиcти з pезyЛьTaTaМИ сBoгo BoлеBиявлення сeкpеTaplo ^ra гoлoвi. Гoлoсyвaння
BBuDкarтЬся TaкиМ' щo вiдбyлoся' якIцo y нЬoмy BзяJIи уraсTЬ IIe МенцI 2l3 cу'лaдУ Paди. Пpoтягoм 3
.цнiв пiсля зaкiнчення oгoЛoпIенoгo гoлoсyBtlllня секpетap зoбoв'язaниil пoвi.цoмити кеpiвницTBy Ta
iнrшим члеtlilм Paди пpo poзyлЬTaTи гoлoсyв€lння. Pезyльтaти гoJIoсyBaIIня oфopмлтorоться
ПpoToкoлoм збopiв, який пi.цписyrTЬся гoJIoBoIo тa сeкpеTapем Pa'ци.

B oбoх Bипa.цкtlх pilпення пpиймaeться бiльшiстro гoлoсiв пpисщнix нa зaсiдaннi Paди (в т.u.
Tих' хTo пpисyгнiй зa.цoпoМoгolo вi.цеoкoнфеpензв'язкy), aбo тиx, xTo BзяB rIaсTЬ y rЛекTpollнoМy
гoлoсyBal{нi, якщo iнrпе не пеpедбa.rенo циM Пoлoженням.

7.З Зa неoбxi.цнoстi зaсiДaнняPaДи Мo)кr бyти iнiцiйoBaнe не МеtlшI як TpЬoМa членaми Pa.ци
шIЛяxoМ зBepHеIrня .цo сrкpеTapя Paди. Cекpетap Paди пoвiдoМJUIr Пpo цe Гoлoвy PaДи, який мaе
пpoвести зaсi.цaння Pa,ци не пiзнirпе, нiж vepeз мiсяць пiсля зBеpнення.

,I,4 У paзi неoбxi.цнoстi Pa'цa мoже фopмyвaти пoстiйнo дiroчi opгaни для виpirшення
кoнкpетниx зaB,цaIIЬ' щo вi.цпoвiДaroть метi i зaBдЕlнняМ фyнкцioнyBallня Paдуli

7.5 Зaсiдaння Pa,ци e вiдкpитиМи .цJIя IIpe.цотaBникiв мoлo.циx BчrIIиx з yсix нayкoBих yстaнoB
тa yнiвеpситетiв Укpaiни, якi мoжщъ бути спoстepiгa.raми бrз пpaBa уraстi y poбoтi PaДи, oкpiм
BикЛючниx випaдкiв, пpo щo гoлoBa Paди пoвi.цoMJUIс зaз.цa.пегi.ць.

7.6 Paдa Мar пpaBo, IIIJt[xoМ гoЛoсyBaIIня ПpoсToro бiльlпiсTlo' зirЛyчaTkl Ha дoбpoвiльних
Зaсa'цax фaxiвцiв нeзaлехсIo вiд ixньoгo вiкy, .цJIя з.цiйснrння Дiяльнoстi, визнa.lенoi циМ
Пoлoженням.

7,7 Зarasьнi збopи PMB IнстиTyгy r зiбpaнням членiв PaДи, якi скликаroTЬся не piдlпе o.щloгo
pitзy нa piк для зaсJryxoByBaIIня звiтy Paди, oбгoвopeнIlя Ta yзГo.Щкrння нaйвaжливirпиx IIиTaнЬ
.цiяльнoстi Pa'Дтц, чrpгoBиx iТ зaвдaнь, пpийняття Пoлoження Пpo Paду тa/lи змiн дo нЬoгo' a Taкoж
iнrшиx пиTutнЬ, пoB'язaниx з Мoлo.циMи BчeIIиМи. PМB yстilIIoBи ,цeJleгyr нa Зaгaльнi збopи дo
чoTиpЬox пpе.цсTaBIIикiв, oбpaниx нa зaсi,цaннi PМB yстaнoви.
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7.8 Зaгaльнi збopи e пpaвoмipниМи' якщo нa ниx пpисщнi не Мrншr Il2 члeнiв PaДи, Piшення
пpиймaeться бiльшiстro гoлoоiв пpисyгнix нa Зaгa.rrьних збopax.

7.9 Гoлoвa Paди aбo йoгo зacтyпник Мaе пpaBo iнiцiroвaти .цocтpoкoBе пpoве.цeння Зaгa.rrьниx
збopiв PMB, якщo дaнa iнiцiaтивa пiдтpиМalla нr Мeнше як IIoJIoвинoю скJIa'цУ Paди.

8 зAкЛIOЧнI ПoЛo]tшння
8.1 ,{aнe Пoлoження, a тaкo)к змiни i .цoпoвнення.цo нЬoгo' пpиймaетьcЯlнa Зaгaльниx збopaх

Paдeт2lЗ пpисщнix делегaтiв i зaтвep.ЦжyсTься pitшенням .циprкTopoм Iнститщy.
8.2 Пo зaкiнченнro тepмiнy IIoBIIoBzDI(rнь Pa'ци фopмyеться нoвvтiт cкJIa,ц тa iT кеpiвництвo. Pa.цa

Пoпеpr.цнЬoгo склaдy зoбoв'язaнa впpo.цoв)к o.цнoгo мiсяця пicля зaкiнчення cвoik пoBIIoBЕl)кенЬ,
opгaнiзрaти фopмyвaння IIoBoгo скJIa.цy Pa.ци тa пpoBести вибopи ii кеpiвницTBa y Ilopя.цкy'
BизнaчeнoМY циМ Пoлoжeнням.
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