про Міжвідомчу координаційно-методичну раду з проблем
науково-технічного забезпечення агропромислового виробництва України

1. Загальні положення
1.1 Міжвідомча координаційно-методична рада з проблем науковотехнічного забезпечення агропромислового виробництва України (надалі
Рада) створюється для
організації координації, науково-методичного
забезпечення та підвищення ефективності наукових досліджень, що
виконуються за кошти державного бюджету.
1.2 Рада створюється на базі Національного наукового центру
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства».
1.3
До складу Ради входять
провідні вчені наукових установ
Національної академії агарних наук України,
закладів вищої освіти
Міністерства освіти і науки України та наукових установ Міністерства
аграрної політики і продовольства України.
1.4 У своїй діяльності Рада керується Законами України «Про наукову
і науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про інформацію», «Про
громадські об’єднання», актами Президента України та
постановами
Кабінету Міністрів України, Постановами загальних зборів та Президії
Національної академії аграрних наук України, наказами Міністра освіти і
науки України, Міністерства аграрної політики і продовольства України та
Президента НААН.
2. Основні завдання Ради.
2.1 Основними завданнями Ради є :
- об’єднання зусиль усіх суб’єктів наукового процесу щодо створення
інноваційних продуктів з
технічного забезпечення агропромислового
виробництва та сільськогосподарського машинобудування;
- визначення
пріоритетних напрямів досліджень з інноваційного
розвитку матеріально-технічного бази агропромислового виробництва та
сільськогосподарського машинобудування,
відповідно до досягнень
науково-технічного процесу;
- формування програми комплексних досліджень з інноваційного
розвитку матеріально-технічної бази агропромислового виробництва та
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сільськогосподарського
машинобудування
відповідно
до
потреб
агропромислового комплексу України і вимог новітніх агрозоотехнологій та
організаційно-економічних відносин в АПК;
- експертиза та затвердження програм комплексних досліджень;
- формування творчих колективів-виконавців комплексних досліджень;
контроль науково-методичного рівня
та результативності
комплексних досліджень шляхом проведення фахової експертизи науковометодичних матеріалів та результатів досліджень;
підготовка пропозицій органом державного управління в
агропромисловому комплексі щодо сприяння використанню результатів
досліджень у сільськогосподарському виробництві та машинобудуванні;
- проведення фахової експертизи науково-методичних матеріалів та
пропозицій щодо створення інноваційних продуктів технічного забезпечення
сільськогосподарського виробництва та машинобудування.
2.2 Рада вивчає, узагальнює
і поширює
перспективний досвід
виконання комплексних досліджень із створення інноваційних продуктів з
технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва.
2.3 Рада діє на засадах:
- законності, гласності;
- колегіальності ухвалення рішень;
- рівноправності усіх її членів.
2.4 Рада розглядає та узгоджує програми та річні плани комплексних
досліджень, методики їх виконання, приймає результати досліджень, сприяє
організації конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів з
проблем інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва та
машинобудування.
3. Структура Ради та організація її роботи.
3.1 До Ради входять провідні наукові працівники, рекомендовані до її
складу науковими установами НААН, закладами вищої освіти Міністерства
освіти і науки України та Міністерства аграрної політки і продовольства
України.
Рішення про дострокове припинення членства в Раді з будь-яких
причин приймається установою, що рекомендувала цього співробітника
(співробітників) до складу Ради.
3.2 Рада працює за планом, що затверджується на одному із засідань
Ради. Кількість засідань Ради визначається їх доцільністю, але має бути не
менше, ніж два рази на рік.
3.3 Засідання Ради можуть проводитись як очно, так і в он-лайн
режимі.
3.4. Очолює Раду голова, яким за посадою є директор Національного
наукового центру «Інститут механізації та електрифікації
сільського
господарства».
3.5. Заступником голови Ради є один із представників закладів вищої
освіти, обраний членами Ради відкритим голосуванням.
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3.6. Секретарем Ради є учений секретар Національного наукового
центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» ( за
посадою).
3.7. Засідання Ради може скликатись її головою (при його відсутності
- заступником), або з ініціативи не менше 5 членів Ради.
3.8. Планування роботи Ради та введення документації здійснює
секретар Ради у відповідності з чинними нормативними актами.
3.9. Для вирішення питань за окремими напрямами роботи Рада може
створювати постійні або тимчасові групи (комісії). Склад груп та зміст їх
роботи визначаються Радою.
3.10. Члени Ради мають право вносити на розгляд Ради усі питання, що
стосуються створення та використання інноваційних продуктів з розвитку
сільськогосподарського виробництва та машинобудування.
3.11. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів,
присутніх на засіданні, за умови присутності на ньому не менше двох третин
кількісного складу.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.
3.12. Для вирішення спірних питань Рада створює узгоджувальну
комісію з числа незалежних експертів, або виносить їх на розгляд керівників
наукових установ та закладів вищої освіти, які делегували до складу Ради
своїх представників.

