
1 

 

Звіт  

директора Українського інституту експертизи сортів рослин  

Мельника Сергія Івановича про виконання контракту  

за період 2015-Ⅰ півріччя 2021 року  

Український інститут експертизи сортів рослин Мінагрополітики є 

бюджетною науковою установою, яка має підтримку держави, про що свідчать 

рішення прийняті Міністерством освіти та науки України і виконує покладені на 

нього завдання визначені Статутом,  

 



2 

а саме: 

- проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин, 

як об’єктів інтелектуальної власності; 

- забезпечення здійснення державного випробування сортів рослин з 

метою визначення придатності до поширення їх в Україні; 

- розробка методик польових досліджень з кваліфікаційної експертизи 

сортів рослин; 

- виконання прикладних досліджень з науково-дослідної експертизи 

сортів рослин; 

- ефективне використання і збереження державного майна та цільове 

використання бюджетних коштів. 

Забезпечення виконання цих завдань покладено в основу мого контракту з 

Мінагрополітики, а також включено додаткові зобов’язання щодо: 

- своєчасного і повного внесення установою платежів до бюджету, 

включаючи внески до Пенсійного фонду та недопущення заборгованості із 

заробітної плати; 

- створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому 

місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечення 

додержання прав працівників, гарантованих про охорону праці. 

У відповідності до умов контракту щорічно до 15 лютого мною подавався 

звіт про його виконання, який попередньо розглядався на Вченій раді  та зборах 

колективу. 

Крім цього за підсумками року щорічно звітував про виконання 

Колективного договору на зборах працівників Інституту. 

Впродовж звітного періоду забезпечено здійснення науково-технічної 

діяльності відповідно до чинного законодавства, науково-методичних актів та 

статутних положень за напрямами: 

- реалізація визначених завдань у сфері охорони прав на сорти рослин; 

- науково-методичне забезпечення державної науково-технічної 

експертизи сортів рослин; 
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- участь у розробці нормативно-правових актів у сфері охорони прав 

на сорти рослин; 

- участь у формуванні та реалізації Плану заходів з виконання Угоди 

про асоціацію між Україною з однієї сторони, Європейським союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, 

з іншої; 

- виконання прикладних та інших науково-дослідних робіт з науково-

технічної експертизи сортів рослин та сортової сертифікації; 

- науково-інформаційна та видавнича діяльність у сфері охорони прав 

на сорти рослин. 

 

Відновлено сортовипробувальну діяльність на законних підставах, шляхом 

забезпечення філій Інституту земельними ресурсами, які станом на 2015 рік були 

відсутні, а якраз наявність цього ресурсу і є  основою проведення експертизи 

сортів на придатність їх до поширення в Україні. 

Земля юридично оформлена за Інститутом, поставлена на облік, проведена 

агрохімічна паспортизація. 
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Польові дослідження з кваліфікаційної експертизи сортів рослин 

проводилися в усіх природно-кліматичних зонах і у відповідності із 

затвердженими методичними рекомендаціями. 

 

 

Майно та об’єкти нерухомості поставлено на баланс Інституту із 

виготовленням відповідних документів, які були відсутні. 
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Матеріально-технічна база на початку у 2016 році, коли згідно наказів 

№ 473 і № 116 Мінагрополітики була передана на баланс Інституту знаходилася 

практично в неробочому або умовно робочому стані. 

 

 

На її відновлення та ремонт було витрачено понад 2,8 млн. грн. 
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Протягом 2017-2021 року не тільки здійснено заходи по утриманню 

наявної сільськогосподарської техніки та причіпних знарядь в робочому стані, 

але й закуплено нову, яка необхідна була для проведення комплексу робіт по 

обробітку земель, які використовувалися в експертизі та розвідувальних посівах. 

Наявність необхідної сучасної техніки забезпечила можливість без 

залучення сторонніх проводити обробіток наявних земельних ресурсів. 

В оренду або спільний обробіток земля не передавалася і не передавалося 

жодного квадратного метра нерухомого майна теж. 

Нерухоме майно відповідно до визначених пріоритетів було капітально 

відремонтовано та використовується за цільовим призначенням. 
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Облаштовано лабораторії на кожній Філії та укомплектовано необхідним 

обладнанням у відповідності до потреб визначених спеціалізацією, ведуться 

метеоспостереження в локаціях досліджень сучасними приладами. 

 

Для працівників Інституту та його Філій створено умови праці та 

відпочинку, забезпечено необхідним обладнанням, засобами захисту у 

відповідності із санітарно-гігієнічними вимогами. 

Щороку тільки на охорону праці, забезпечення спецодягом та засобами 

захисту працівників витрачалося понад 200 тис. грн. 
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Використання ПММ та мінеральних добрив здійснюється у відповідності 

з розробленими та затвердженими нормативами, що дало можливість їх 

ефективного використання і впливу на економічні показники діяльності. 
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Стан та ефективність використання основних засобів свідчить про сталу 

тенденцію до росту та витратами на майбутнє зростання. 

 

За період виконання контракту зросла вдвічі вартість основних засобів, що 

характеризує нарощування можливостей установи до виконання завдань 

Компетентного органу, закуплено окрім селекційної техніки та іншого знаряддя, 

значна кількість сучасного обладнання для центральної лабораторії Інституту. 
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Нові прилади досліджень значно прискорили можливість отримати результати в 

дослідних зразках, але й з високою точністю, що є важливим в оперативному та 

достовірному прийнятті рішення по заявці. 

Забезпечено сучасний стан дослідів та культури землеробства на високому 

рівні. 

 

Проводилася модернізація сховища офіційних зразків, що дало можливість 

при мінімальних витратах створити умови зберігання. 
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Сформована структура УІЕСР та його науковий потенціал, спроможний 

забезпечити виконання завдань визначених Статутом, затвердженим 

Мінагрополітики. 

 

 

Чисельність та освітній рівень протягом періоду виконання контракту, 

свідчить про те, що понад 54% мають вищу освіту, а 62%  – це фахівці віком до 

50 років.  
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Для підвищення фахового рівня працівників запроваджено підвищення 

кваліфікації, тренінги, семінари та стажування за кордоном в установах 

відповідного профілю, що дало можливість на рівні європейських вимог 

виконувати дослідження сортів-кандидатів. 

Про установу знають не тільки по роботі із сортовипробуванням, а і по тих 

наукових дослідженнях, які проводять її співробітники. 

Важливе місце в інформаційному просторі займає журнал, який має 

англомовну версію і в ньому вже публікуються іноземні вчені, присутня 
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зацікавленість міжнародної наукової спільноти публікаціями науково-

практичного журналу. 

 

 

 

 

 

Створений єдиний інформаційний простір, який дає можливість активно 

реалізувати діджиталізацію в усіх сферах нашої діяльності. 
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Внутрішні сервери забезпечили оперативність отримання, обробки даних 

експертизи та підготовки експертних висновків. 

 

 

Статистично-інформаційні матеріали в режимі реального часу 

забезпечують надання даних для обробки і прийняття управлінських рішень та 

оперативного інформування компетентного органу про реальний стан того 

скільки і як проходить експертиза заявок. 
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Електронна система закупівель забезпечила УІЕСР публічність, 

об’єктивність і оперативність в закупівлях та презентувалася в Київській школі 

економіки, де отримала схвальні відгуки, усунула суб’єктивізм та одноосібне 

прийняття рішень. 

 

Розроблено та впроваджено зовнішні сервіси, які включають в себе: 

- електронний сервіс-офіс «Кабінет заявника»; 

- інформаційно-довідкову систему «Реєстр сортів»; 

- інформаційно-довідкову систему «Сорт». 
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Все що було зроблено і робиться має на меті: 

- забезпечити виконання тих завдань, які ставить компетентний орган 

управління; 

- проведення на високому рівні науко-технічної експертизи сортів рослин; 

- надати весь комплекс інформаційних послуг заявнику відносно його 

запитів в режимі онлайн; 

- забезпечити об’єктивність та достовірність результатів досліджень. 
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Налагоджено взаємовідносини між Інститутом і автором сорту, заявником, 

що сприяло більш якісному проведенню експертизи на основі обміну 

інформацією про хід експертизи  сорту через «Кабінет заявника» та інші ресурси 

і ліквідувало вплив людського фактору на результати. 

В установі впроваджено нульову толерантність до корупції, усунуто 

фактори та причини її виникнення. 

Згідно Колективного договору своєчасно виплачувалася заробітна плата і 

щороку мала тенденцію до росту. 

Забезпечено своєчасні платежі до Бюджету та Пенсійного фонду, відсутня 

дебіторська та кредиторська заборгованість. 

На сьогодні сформована сучасна експертна установа, яка вже має 

матеріально-технічну базу, необхідну для виконання завдань визначених 

Компетентним органом, науковий та кадровий потенціал, сучасне лабораторне 

обладнання. 

Український інститут експертизи сортів рослин та його філії – це установа, 

яка працює на рівні вимог, які є до установ такого профілю, користується 

авторитетом серед селекціонерів, авторів сорту, заявників. 

Забезпечено ефективне управління фінансовими та матеріально-

технічними ресурсами, публічність їх закупівлі, прозорість витрачання коштів та 
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прийняття рішень. Об’єктивність, достовірність та неупередженість в роботі 

стала нормою повсякденної роботи. 

Закладено основи подальшого розвитку як інноваційної установи з 

використанням в експертизі нових методів на основі цифровізації, ДНК-

досліджень, нового сучасного обладнання та росту фахового рівня працівників. 

Український інститут експертизи сортів рослин з його філіями забезпечує 

сортовипробування в юридично-правовій площині та у відповідності з 

встановленими правилами. 

Умови контракту виконувалися в повному обсязі. 

 

 

Директор Українського інституту експертизи сортів рослин,  

доктор економічних наук, професор  

Мельник Сергій Іванович 

 

 


