Положення
про Наукове товариство курсантів Інституту кримінально-виконавчої
служби

Наукова діяльність курсантів – головне і пріоритетне завдання Інституту
кримінально-виконавчої служби (далі - Інститут). Для всебічного та
повноцінного здійснення такої діяльності в межах Інституту створюється
Наукове товариство курсантів (далі - Товариство).
Це Положення визначає головні засади та напрямки діяльності
Товариства, встановлює порядок і організаційні форми його функціонування,
регламентує матеріальне, технічне та фінансове забезпечення. Положення
має характер програмного документу, підлягає довгостроковому та
налагодженому виконанню.

1. Загальні положення
1.1.Наукове товариство курсантів Інституту кримінально-виконавчої
служби – самоврядна організація курсантів Інституту, утворена на
добровільній основі та громадських засадах, спрямована на здійснення,
розвиток та вдосконалення наукової і науково-дослідницької політики
Інституту. Товариство не здійснює адміністративних функцій, які подібні або
тотожні до тих, що містяться в посадових інструкціях керівництва і
працівників Інституту. Товариство не несе відповідальності за рішення та дії
адміністрації Інституту. Товариство реалізує власні завдання, які не
випливають з обов’язків працівників та керівництва. Товариство може
добровільно допомагати вищевказаним особам в реалізації обов’язків та
завдань.
1.2.Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та Законами
України, підзаконними нормативно-правовими актами та цим Положенням.
1.3.Принципами діяльності Товариства є:
- добровільність, індивідуальна участь;
- самоврядність;
- свобода ідей, думок та діяльності учасників товариства. Діяльність
Товариства не обмежуються, крім випадків прямої заборони, цим
Положенням, Законом чи підзаконними нормативно-правовими актами;

- ініціативність;
- прозорість та гласність;
- ефективність, націленість на результат.
1.4.Метою Товариства є організація та провадження науководослідницької діяльності у різноманітних формах та проявах; розвиток
наукового, інтелектуального та творчого потенціалу студентства.
1.5.Для виконання поставленої мети на Товариства покладаються
наступні завдання:
- поліпшення навчального процесу в Інституті;
- активізації наукової роботи курсантів Інституту;
- об’єднання інтелектуального та творчого потенціалу Інституту, всебічна
його підтримка;
- співпраця з науковими гуртками, кафедрами, іншими структурними
підрозділами, керівництвом Інституту;
- організація та проведення наукових заходів у різних формах за участю
курсантів Інституту;
- участь у наукових заходах Інституту та за його межами;
- створення наукових осередків у різних формах;
- популяризація передового наукового досвіду, досягнень;
- налагодження та ефективне функціонування зовнішніх зв’язків.
1.6.На виконання поставлених завдань Товариство має право:
- звертатись до керівництва Інституту з клопотаннями, заявами,
пропозиціями;
- отримувати необхідну інформацію про діяльність кафедр та адміністрації
у сфері наукових досліджень;
- утворювати власні цільові фонди коштів;
- отримувати необхідну, достатню та належну матеріально-технічну та
фінансову підтримку;
- на власний розсуд розпоряджатись коштами, отриманими з
альтернативних джерел фінансування, в межах завдань, передбачених цим
Положенням;
- виносити рішення, затверджувати власні плани наукових заходів;
- організовувати та проводити конференції, круглі столи, навчальні судові
дебати, олімпіади, конкурси тощо;

- запрошувати на організовувані заходи представників органів державної
влади, провідних юридичних компаній, визнаних науковців, діячів галузі
юриспруденції тощо;
- забезпечувати публікації та впровадження наукових досягнень курсантів;
- провадити видавничу та інформаційну діяльність;
- бути зареєстрованим як молодіжна громадська організація відповідно до
чинного законодавства України;
- відкривати власні банківські рахунки;
- мати власні постійно діючі ресурси в глобальній мережі Internet;
- мати власні емблему та знак тощо.
1.7. Товариство має інші права, що не суперечать вимогам актів якими
воно керується. Права Товариства не можуть бути обмежені.

2. Участь у Товаристві
2.1. Учасником Товариства може бути кожен курсант Інституту.
2.2. Участь у Науковому товаристві курсантів є фіксованою та виникає
на підставі заяви про вступ до Товариства. Заява не підлягає затвердженню та
є достатньою підставою для участі в Товаристві. В участі у роботі Товариства
не може бути відмовлено крім випадків, коли особа бажає стати учасником з
корисливих чи інших негідних мотивів.
2.3.Учасник Товариства має право:
- приймати участь у Зборах учасників Товариства та засіданнях Ради
Товариства;
- вносити пропозиції, зауваження, претензії;
- бути обраним на керівні посади Товариства;
- брати участь у наукових заходах;
- отримувати всебічну допомогу Товариства щодо наукової діяльності;
- вносити добровільні внески до цільових фондів коштів Товариства.
Учасники Товариства мають інші права, які не суперечать цьому
Положенню.
2.4.Участь у Товаристві породжує наступні обов’язки:
- провадити активну наукову діяльність;
- дотримуватись цього Положення;

- сприяти підвищенню престижу й авторитету Товариства, Інституту та
Державної пенітенціарної служби України;
- виконувати рішення Товариства.
2.5.За рішенням Ради Товариства членство може бути анульована на
підставі систематичного невиконання обов’язків за цим Положенням або
нез’явлення на засідання Товариства впродовж навчального року. Учасник
може бути поновлений у складі Товариства на підставі повторної заяви.

3.Органи управління Наукового товариства курсантів
3.1.Органами управління Товариства є Загальні Збори та Рада
Товариства.
3.2.Загальні Збори учасників Наукового товариства курсантів – вищий
орган управління Товариства. До їх компетенції належить:
- обрання Голови Ради Товариства;
- обрання голів секторів Ради Товариства;
- вирішення інших найважливіших питань діяльності Товариства.
3.3.До складу Загальних Зборів Товариства входять всі його члени.
3.4.Загальні Збори Товариства скликаються не менш ніж один раз на
навчальний рік. Підставою для зібрання Загальних Зборів Товариства є
проведення підсумкової курсантської наукової конференції. За рішенням
Ради Товариства Загальні Збори можуть бути скликані позачергово.
3.5.У своїй діяльності Загальні Збори виносять рішення. Рішення
приймаються більшістю голосів (понад 50%) та набувають чинності з
моменту їх прийняття. Процедура прийняття рішення підтверджується
відповідним протоколом.
3.6.Рада Наукового товариства курсантів – виборний управлінський
орган Товариства, що в періоди між скликаннями Загальних Зборів здійснює
управління Товариством.
3.7.Рада Товариства має наступні завдання:
- щорічне затвердження плану наукових заходів Товариства;
- внесення пропозиції щодо плану наукових заходів Інституту;

- здійснення організаційного керівництва діяльністю Товариства через
відповідальних осіб;
- здійснення інформаційного забезпечення діяльності Товариства,
висвітлення досягнень його учасників;
- налагодження та функціонування стійких представницьких та
організаційних зв’язків зі студентськими організаціями інших вищих
навчальних закладів, провідними освітніми та науковими центрами,
громадськими і благодійними організаціями, органами державної влади,
провідними юридичними компаніями та видатними діячами галузі
юриспруденції;
- подання пропозицій до керівництва Інституту про заохочення найбільш
активних членів Товариства;
- ведення обліку та накопичення інформації про діяльність Товариства.
Перелік завдань покладених на Раду Товариства не є вичерпним і
визначається поточним планом роботи Ради і цим Положенням.
3.8. Раду Наукового товариства курсантів очолює Голова, обраний на
чергових Загальних Зборах. За ним закріплюються наступні права та
обов’язки:
- планування роботи Товариства;
- здійснення організаційного керівництва Товариством;
- забезпечення Товариством та Радою виконання завдань, передбачених
цим Положенням, особисте їх виконання;
- звітування про роботу Товариства на пленарному засіданні щорічної
підсумкової загальноінститутської конференції;
- представництво інтересів Товариства у внутрішніх та зовнішніх
відносинах навчального закладу;
- узгодження та координація діяльності секторів Товариства.
3.9.За поданням Голови Ради Товариство обирає Заступника Голови та
Секретаря Ради.
3.10.Заступник Голови Ради Товариства за дорученням Голови може
здійснювати всі права та обов’язки останнього.
3.11.Секретар Ради Товариства:
- організовує проведення засідань Ради Товариства;
- веде протоколи засідань Ради Товариства;
- веде статистичний та інформаційний облік роботи Товариства;

- готує необхідну документацію для належної організації діяльності
Товариства;
- отримує від членів Товариства матеріали, необхідні для належного
ведення обліку його діяльності.
3.12.З метою всебічної та повноцінної реалізації завдань, покладених на
Товариство, у складі Ради утворюються профільні сектори:
3.12.1. Організаційний сектор:
- здійснює підготовку до проведення наукових заходів;
- залучає курсантів до роботи Товариства;
- бере безпосередню участь в організації та проведенні вікторин, конкурсів,
круглих столів, конференцій та семінарів;
- на підставі даних, отриманих від сектору інформації, організовує участь
членів Товариства в конференціях, семінарах, круглих столах, конкурсах
та інших наукових заходах;
- взаємодіє з кафедрами та науковими гуртками Інституту;
- здійснює інші організаційні обов’язки.
3.12.2.Сектор інформації:
- займається видавничою діяльністю;
- готує та доводить до відома курсантів й керівництва Інституту
оголошення та повідомлення;
- забезпечує збирання мультимедійної інформації про діяльність
Товариства;
- провадить роботу з представництвом НТС у глобальній мережі Internet;
- збирає, аналізує та поширює інформацію про наукові заходи як в межах
Інституту так і на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях;
- популяризує інформацію про діяльність Товариства, про досягнення
курсантів, про ініціативи і почини тощо;
- висвітлює діяльність курсантських наукових гуртків та поширює кращий
досвід наукової роботи;
- вивчає сучасні тенденції розвитку курсантського наукового потенціалу,
доводить їх до відома Товариства та керівництва Інституту;
- поширює інформацію про діяльність Товариства інституту через засоби
масової інформації.

3.12.3.Сектор зовнішніх зв’язків:
- організовує взаємодію та співпрацю із зовнішніми партнерами,
курсантськими та студентськими науковими товариствами інших
навчальних закладів як в Україні, так і за її межами;
- бере участь в організації наукових заходів спільно з іншими ВНЗ, їх
науковими товариствами;
- вивчає та узагальнює досвід курсантської (студентської) науководослідної роботи;
- провадить діяльність відповідно та на підставі Розділу 6 цього Положення.
Керівники секторів призначаються Радою Товариства за поданням
Голови Ради.
За рішенням Ради у складі Товариства можуть утворюватись нові
сектори шляхом внесення змін до цього Положення.
3.13.До складу Ради Товариства входять Голова Ради, Заступник Голови,
Секретар Ради, керівники та заступники керівників усіх секторів.
3.14.Основними організаційними формами роботи Ради Товариства є
ординарні та розширені засідання.
Ординарне засідання Ради Товариства проводиться з метою вирішення
поточних питань внутрішнього характеру.
На розширене засідання можуть бути запрошені представники
керівництва, Державної пенітенціарної служби України, Інституту,
представники інших навчальних закладів, громадських організацій, установ
та відомств. Розширені засідання покликані розв’язувати питання, що мають
вирішальне значення для діяльності Товариства і виходять за межі його
внутрішньої діяльності.
Засідання Ради Товариства скликаються Головою Ради або його
заступником не менш ніж один раз на місяць.
3.15.У своїй діяльності Рада Товариства виносить рішення. Рішення
приймаються більшістю голосів (понад 50%), набувають чинності з моменту
прийняття. Рішення підписуються Головою Ради Товариства. Процедура
прийняття рішення підтверджується відповідним протоколом.
3.16.Члени Ради Товариства мають рівні права у голосуванні. За
рішенням Ради, правом дорадчого голосу можуть бути наділені учасники

Товариства, особи, запрошені на засідання. Рішення Товариства доводяться
до відома керівництва Інституту та курсантів.
3.17.Голова Ради Товариства може бути знятий з посади та виключений
з числа членів Ради за рішенням більш ніж трьох четвертих складу Ради
Товариства з наступних підстав:
- якщо засідання Ради не скликаються ним більш ніж два місяці підряд;
- якщо своїми діями він унеможливлює або невиправдано обтяжує
діяльність Товариства;
- у разі невиконання прямих обов’язків;
- у разі оголошення недовіри;
- у разі добровільного складення повноважень.
Член Ради Товариства може бути виключений рішенням більшості
(понад 50%) голосів Ради або Загальних Зборів учасників Товариства якщо
він:
- не виконує свої прямі обов’язки;
- не відвідує засідання Ради Товариства більше трьох разів без поважних
причин;
- своїми діями він унеможливлює або невиправдано обтяжує діяльність
Товариства.
3.18. Виконавчим органом Ради Товариства є Виконавчий комітет,
підзвітний та підконтрольний Раді. Виконавчий комітет очолюється Головою
Ради, що затверджує персональний його склад. За посадою до Комітету
входять заступник Голови та Секретар Товариства. Виконавчий комітет:
- забезпечує реалізацію рішень Загальних Зборів Товариства, плану його
роботи, поточних рішень Ради та звітує про їх виконання перед Радою
Товариства на ї засідання;
- розпоряджається цільовими фондами коштів Товариства відповідно до
завдань, закріплених цим Положенням;
- звітує про використання коштів перед особами та організаціями,
вказаними у п.4.7 цього Положення.
4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства
4.1.Здійснення Товариством своєї діяльності відповідно до цілей,
передбачених цим Положенням прямо залежить від його матеріальнотехнічного забезпечення.

4.2.Товариство одержує забезпечення з таких джерел:
- ресурси Інституту;
- альтернативні джерела фінансування.
4.3.Від Інституту Товариство отримує:
- аудиторії – для проведення засідань Товариства;
- спеціально оснащені аудиторії, актові зали та інші приміщення – для
проведення наукових заходів у різних формах, організовуваних
Товариством, Зборів учасників Товариства;
- матеріально-технічне та фінансове забезпечення інформаційної та
видавничої діяльності Товариства (власний стенд Товариства для
висвітлення поточної інформації, видання програм наукових заходів та
відповідних збірників тез);
- забезпечення для нагородження і заохочення кращих курсантів, кращих
членів Товариства (відзначення грамотами, дипломами, сертифікатами
тощо);
- достатнє фінансове забезпечення організовуваних Товариством наукових
заходів.
4.4.У випадку необхідності, для забезпечення своє діяльності,
Товариство може звертається до зовнішніх партнерів за матеріальною
допомогою. Вона полягає у внесенні добровільних внесків до цільових
фондів Товариства, наданні матеріально-технічних засобів для організації
наукових заходів. Товариство може мати спонсорів та патронів.
4.5.Для забезпечення оперативної та повноцінної організації наукових
заходів Товариство може також отримувати добровільні внески до цільових
фондів від курсантів, науково-педагогічних працівників та членів
Товариства.
4.6.Товариство може мати інші джерела забезпечення, не заборонені
документами, якими воно керується у своїй діяльності.
4.7.Для організованого та раціонального використання отриманих
коштів Товариство утворює цільові фонди. Фінансова діяльність Товариства
підлягає суворій звітності перед органами управління Товариства,
керівництвом та зовнішніми партнерами.

5. Внутрішні зв’язки
5.1.Товариство сприяє широкому залученню курсантів
факультетів, курсів та груп Інституту до своєї діяльності.
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всіх

5.2.Товариство є самостійним та незалежним органом відносно
Курсантського самоврядування (далі – Самоврядування). Рішення
Самоврядування та Ради Наукового товариства курсантів не поширюються
одне на одне, адже регулюють різні за характером курсантські відносини.
5.3.Співпраця із Самоврядуванням ґрунтується на засадах рівної участі у
спільних заходах та незалежності одне від одного. Рішення про співпрацю
приймається Радою Товариства в кожному окремому випадку.
5.4.Представники Самоврядування можуть запрошуватися на Загальні
Збори учасників Товариства та засідання його Ради.
5.5.Учасники Товариства та члени Ради, які на постійній чи тимчасовій
основі входять до складу Самоврядування на період його засідань не є
представниками Товариства. В разі необхідності представництва інтересів
Товариства Самоврядування запрошує на свої засідання Голову чи інших
членів Ради.
5.6.Товариство проводить активну політику щодо залучення до свого
складу найбільш активних курсантів з наукових гуртків.
5.7.Товариство тісно співпрацює з кафедрами Інституту.
5.8.Відносини Товариства з керівництвом Інституту базуються на
засадах взаємної довіри, надання підтримки з боку вищестоящих органів.
Товариство орієнтується на першочергове матеріально-технічне та фінансове
забезпечення діяльності Товариства Інститутом.

6.Зовнішні зв’язки.
6.1.Пріоритетним напрямком
налагодження зовнішніх зв’язків.

діяльності

Товариства

6.2.Товариство може входити у взаємодію з:
- органами державної влади та місцевого самоврядування;

визнається

- підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності (в т.ч. –
іншими ВНЗ та науковими товариствами, видавництвами, провідними
юридичними компаніями тощо);
- відомими адвокатами та юристами;
- видатними науковцями.
6.3.Метою налагодження зовнішніх відносин є організація стійкої
наукової співпраці, набуття нових досягнень, обмін практичним досвідом.
6.4.Товариство спільно з керівництвом Інституту забезпечують
найвищий рівень проведення наукових заходів із залученням представників
зовнішніх зв’язків Товариства.
6.5.Голова Ради Товариства та Сектор зовнішніх зв’язків Товариства
ведуть постійний моніторинг вакансій та вивільнюваних посад в установах та
організаціях, що мають партнерські відносини з Товариством. За наслідками
такого моніторингу Товариство сприяє працевлаштуванню курсантіввипускників та проходженню практики курсантами.

7.Прикінцеві та перехідні положення.
7.1.Рішення та акти, винесені Товариством до прийняття цього
Положення вважаються такими, що у повній мірі відповідають останньому,
якщо вони прямо йому не суперечать.
7.2. Зміни до цього Положення вносяться Загальними зборами
Товариства за поданням Ради.

