
ДОДАТОК 2
до Протоколу № 7 від 10 червня 2021 року

засідання Ради молодих учених
при Міністерстві освіти і науки України

ПОЛОЖЕННЯ
про проєкт “Офіс регіональних зустрічей”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення заходів
для учасників проєкту «Офіс регіональних зустрічей» (далі – Проєкт) Ради
молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (далі - РМУ при
МОН).

1.2. Головною метою Проєкту є налагодження зв’язків на
регіональних рівнях з радами молодих вчених, науковцями, творчою
молоддю та створення міцної національної мережі, що об’єднує молодих
вчених України та допомагає реалізувати їх потенціал.

1.3. Основні завдання Проєкту:
1.3.1. Створення можливостей для комунікації рад молодих вчених та

молодих вчених з різних регіонів України;
1.3.2. Обговорення стану, можливостей та викликів у діяльності рад

молодих вчених та молодих вчених з різних регіонів України зокрема;
1.3.3. Об'єднання та посилення співпраці між представниками Рад

молодих вчених та молодих вчених з різних регіонів України;
1.3.4. Залучення представників Рад молодих вчених та молодих

вчених з різних регіонів України до діяльності РМУ при МОН.
1.4. Організатором Проєкту є (далі – Організатор) Рада молодих

учених при Міністерстві освіти і науки України, яка обирає керівника, який
відповідає за реалізацію цього проєкту, в тому числі за комунікації з
представниками рад молодих вчених, що можуть утворюватися при
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських
державних адміністраціях, Національній академії наук України,
національних галузевих академіях наук, наукових центрах, ключових
лабораторіях, закладах вищої освіти та наукових установах України.

1.5. Учасниками Проєкту є вчені віком до 35 років включно, які мають
вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчені віком до 40



років включно, які мають науковий ступінь доктора наук;
1.6. Проєкт проводиться на засадах добровільності, відкритості та

прозорості.

2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ

2.1. Організація і проведення Проєкту здійснюються відповідно до
вимог цього Положення.

2.2. Проєкт здійснюється відповідно до щорічного плану дій,
погодженого загальними зборами РМУ при МОН.

2.3. Проєкт передбачає проведення Регіональних зустрічей Рад
молодих учених в обласних центрах у відповідності до календарного
графіку.

2.4. За результатами реалізації проекту передбачено заохочення
учасників Проєкту подяками РМУ при МОН.

3. ФІНАНСУВАННЯ

3.1. Фінансування Проєкту здійснюється за рахунок джерел відповідно
до чинного законодавства.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Проєкт стартує з моменту ухвалення цього Положення і
вважається завершеним з моменту винесення рішення Організаторами про
закінчення.

Голова Ради Олеся ВАЩУК


