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1. Загальні положення  

1.1. Це Положення визначає загальні засади організації і діяльності філії 

Українського інституту експертизи сортів рослин ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН (далі - Філія), 

створеної відповідно до наказу Українського інституту експертизи сортів рослин 

від 11.07.2012 року № 600-ОД, як відокремленого підрозділу Українського 

інституту експертизи сортів рослин (далі – УІЕСР) без права юридичної особи. 

1.2. Філія є відокремленим підрозділом УІЕСР, що розташований поза його 

місцезнаходженням та здійснює частину його функцій.  

1.3. Філія не має статусу юридичної особи, її створено в складі УІЕСР 

відповідно до мети, завдань та предмету статутної діяльності УІЕСР.  

1.4. Координацію діяльності Філії, контроль за дотриманням цього 

Положення та ефективністю використання і збереження закріпленого за Філією 

майна здійснює УІЕСР. 

1.5. У своїй діяльності Філія керується Конституцією України, Цивільним 

кодексом України, Господарським кодексом України, законами України, актами 

Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, нормативно-правовими актами, які видаються Міністерством аграрної 

політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики) та іншими 

нормативно-правовими актами, Статутом УІЕСР, наказами та розпорядженнями 

УІЕСР, Колективним договором УІЕСР, а також цим Положенням. 

2. Найменування та місцезнаходження Філії 

2.1. Філія має повне найменування: 

українською мовою: ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН. 

2.2. Скорочене найменування Філії: 

українською мовою: ДОНЕЦЬКИЙ ОДЦЕСР. 

 2.3. Місцезнаходження Філії: 85330, Донецька обл., Покровський район, 

село Гришине, вулиця Комарова, будинок 38. 

 2.4. Код відокремленого підрозділу в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 

38316269. 

3. Правовий статус Філії 

3.1. Філія : 

- не є юридичною особою, а є відокремленим структурним підрозділом 

УІЕСР; 

- є неприбутковим відокремленим підрозділом УІЕСР, діяльність якого 

фінансується виключно за рахунок коштів державного бюджету України; 
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- відповідно до чинного законодавства Філія набуває прав та обов’язків від 

імені та в інтересах УІЕСР; 

- не може бути позивачем і відповідачем у судах. 

3.2. Відомості про Філію вносяться до реєстраційної справи УІЕСР та 

включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань. 

3.3. У відносинах з державними органами і суб'єктами господарювання 

Філія виступає як представник УІЕСР і діє у межах повноважень, наданих 

законами України та цим Положенням. 

3.4. Філія має окремий баланс, який входить до зведеного балансу УІЕСР, 

рахунки в територіальних органах Державної казначейської служби України, 

печатку та бланки зі своїм найменуванням. 

3.5. УІЕСР несе відповідальність за зобов'язаннями Філії. 

3.6. Філія діє на підставі Положення, затвердженого наказом УІЕСР. 

3.7. У складі Філії діють окремі структурні підрозділи. Структура, штатний 

розпис та Положення про структурні підрозділи Філії затверджуються наказом 

УІЕСР.  

3.8. Науково-методичне та фінансово-господарське забезпечення, а також 

контроль та координація діяльності Філії здійснюється УІЕСР. 

4. Мета, основні завдання та напрями діяльності Філії 

4.1. Метою діяльності Філії є забезпечення практичної реалізації вимог 

Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», інших законодавчих і 

нормативно правових актів, наказів Мінагрополітики та УІЕСР. 

4.2. Основними завданнями Філії є: 

4.2.1. Проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин 

відповідно до вимог Законів України «Про охорону прав на сорти рослин» та  

«Про наукову та науково-технічну експертизу». 

4.2.2. Виконання за дорученням Мінагрополітики, за рішенням УІЕСР та на 

замовлення юридичних та фізичних осіб фундаментальних, прикладних науково-

дослідних робіт з науково-технічної експертизи сортів рослин та сортової 

сертифікації. 

4.3. Філія відповідно до покладених на неї завдань: 

4.3.1. Здійснює комплекс польових і лабораторних досліджень з 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин, ділянковий (ґрунтовий) та 

лабораторний сортовий контроль насіння і садивного матеріалу,  

післяреєстраційне вивчення сортів рослин та інші прикладні дослідження усіх 

типів експертизи. 
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4.3.2. Забезпечує виконання Програми досліджень кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин на поточний рік відповідно до методичних та 

агротехнічних вимог. 

4.3.3. Забезпечує своєчасне подання звітної документації щодо виконання 

програми досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин на поточний рік. 

4.3.4. Здійснює організацію наукової сівозміни та матеріально-технічного 

забезпечення для проведення польових і лабораторних досліджень, а також 

агрохімічного обстеження ґрунтів, метеоспостереження. 

4.3.5. Забезпечує організацію та методичні вимоги до оформлення полів та 

дослідів Філії (в’їзд, вивіски, таблиці, ділянкові етикетки тощо). 

4.3.6. Організовує та забезпечує зберігання дослідних зразків насіння і 

садивного матеріалу сортів рослин - об’єкта заявки в кількості та якості, 

необхідних для проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин. 

4.3.7. Формує колекції загальновідомих сортів та колекції сортів-еталонів 

для проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин 

на відмінність, однорідність та стабільність, у межах своїх повноважень несе 

відповідальність за їх збереження, підтримання та оновлення. 

4.3.8. Впроваджує у своїй діяльності сучасні інформаційні технології. 

4.3.9.  Організовує та забезпечує підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації працівників Філії. 

4.3.10. Бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та 

мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених 

законодавством. 

4.3.11. У межах повноважень забезпечує дотримання працівниками Філії 

конфіденційності інформації експертизи заявки на сорт рослин. 

4.3.12. Забезпечує своєчасне подання фінансових та статистичних звітів, 

здійснення платежів до бюджету та цільових фондів. 

4.3.13. Здійснює заходи, що випливають з вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» та Антикорупційної програми УІЕСР та філій. 

4.3.14. Виконує інші функції, що випливають з покладених на Філію 

завдань. 

4.4. З метою здійснення своєї діяльності Філія відповідно до законодавства 

використовує наявну матеріально-технічну базу, науково-методичне та 

інформаційно-технічне забезпечення, фінансові, земельні, трудові та інші  

ресурси для організації та проведення державної науково-технічної експертизи 

сортів рослин та інших видів досліджень.  

4.5. Філія здійснює свою діяльність в межах компетенції, наданої УІЕСР. 

 

5. Майно Філії 
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5.1. Майно, що надається Філії, та доходи від використання цього майна є 

державною власністю і закріплені за УІЕСР на праві оперативного управління. 

5.2. Майно Філії становлять основні фонди, оборотні кошти, виробничі і 

невиробничі активи, а також інші цінності, закріплені за нею УІЕСР, вартість 

яких відображається в окремому балансі Філії та зведеному балансі УІЕСР. 

5.3. Джерелами формування майна Філії є: 

- майно, передане Філії на баланс відповідно до рішення про створення 

Філії;  

- майно, передане їй від УІЕСР та інших філій; 

- кошти загального фонду державного бюджету, що виділяються на 

фінансування Філії; 

-  кошти спеціального фонду державного бюджету;  

- благодійні внески, гранти та дарунки, а також кошти, що надходять для 

виконання цільових заходів; 

- інші джерела, не заборонені законодавством України. 

5.4. Користування та управління майном Філії здійснюється керівником 

Філії виключно в межах повноважень, наданих йому УІЕСР.  

5.5. Відчуження основних засобів, які є державною власністю та закріплені 

за Філією, здійснюється за погодженням з УІЕСР та Мінагрополітики в 

установленому законодавством порядку. 

5.6. Передача під заставу майнових об’єктів, що належать до основних 

фондів Філії, здійснюється у спосіб, встановлений законодавством України, за 

погодженням із УІЕСР та Мінагрополітики. 

5.7. Списання з балансу основних фондів, амортизація яких відбулася не 

повністю, а також застосування методу прискореної амортизації основних 

фондів Філії можуть проводитись лише за погодженням із УІЕСР та 

Мінагрополітики в установленому законодавством порядку. 

5.8. Контроль за ефективністю використання та збереженням закріпленого 

за Філією державного майна та коштів в установленому законодавством порядку 

здійснюють УІЕСР, Мінагрополітики, як орган управління, та інші органи 

державної влади у межах своїх повноважень. 

5.9. Аудит діяльності Філії та виконання нею окремих повноважень у сфері 

охорони прав на сорти рослин здійснюється УІЕСР, Мінагрополітики та іншими 

органами державної влади у межах своїх повноважень.  

 

6. Фінансово-господарська діяльність Філії 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Філії здійснюється відповідно до 

фінансового плану, затвердженого УІЕСР. 
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6.2. Фінансування Філії здійснюється за рахунок загального та спеціального 

фондів державного бюджету.  

6.3. Оплата праці працівників Філії здійснюється згідно з чинним 

законодавством України.  

6.4. Умови і показники преміювання працівників Філії, порядок виплати 

надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги визначаються з 

дотриманням чинного законодавства України у Колективному договорі УІЕСР 

та Положенні про преміювання.  

6.5. Забезпечення Філії матеріально-технічними ресурсами здійснюється в 

установленому чинним законодавством порядку.  

6.6. Філія здійснює заходи з ефективного використання основних та 

оборотних засобів.  

6.7. Філія забезпечує виконання кошторису, збереження оборотних коштів, 

своєчасні розрахунки з працівниками, бюджетом, постачальниками і 

підрядниками.  

6.8. Філія за погодженням з УІЕСР здійснює реалізацію 

сільськогосподарської продукції, отриманої як науково-прикладний результат 

науково-технічної діяльності. 

6.9. Філія веде бухгалтерський та інший облік результатів своєї 

господарської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.10. Філія зобов'язана складати бухгалтерську, податкову та статистичну 

звітність, інформацію, пов'язану з підготовкою та виконанням бюджетів, інші 

економічні та фінансові відомості та передавати їх УІЕСР в строки, що 

забезпечують можливість якісно виконувати всі вимоги законодавства про 

розкриття даної інформації УІЕСР за встановленими формами, в тому числі 

готувати та надавати в податкові органи і органи статистики зведену звітність 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.11. Зобов'язання перед місцевими бюджетами та фондами Філія виконує 

самостійно. 

6.12. Керівник Філії несе персональну відповідальність за недодержанням 

порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку та звітності Філії. 

6.13. Філія забезпечує зберігання службової (конфіденційної) інформації 

відповідно до чинного законодавства України.  

6.14. Питання соціального розвитку, поліпшення умов праці членів 

трудового колективу Філії вирішується на основі чинного законодавства 

України, Статуту та Колективного договору УІЕСР. 

 

7. Права та обов’язки Філії 

7.1. Філія у межах своєї компетенції має право:  
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7.1.1. Користуватися майном, закріпленим за нею УІЕСР на праві 

оперативного управління, для здійснення своєї господарської діяльності. 

7.1.2. Від імені УІЕСР вступати у правовідносини, набувати майнових і 

немайнових прав та нести зобов'язання в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України та цим Положенням. 

7.1.3. Планувати, організовувати та здійснювати усі види діяльності, не 

заборонені чинним законодавством України, виходячи з відповідних програм і 

планів УІЕСР.  

7.1.4. Видавати накази, розпорядження.  

7.1.5. Надавати УІЕСР пропозиції щодо удосконалення структури та 

штатного розпису Філії. 

7.1.6. Здійснювати капітальний та поточний ремонт основних засобів, 

матеріально-технічне забезпечення діяльності Філії. 

7.1.7. Виконувати обов’язки за договорами.  

7.1.8. Здійснювати фінансування відряджень працівників Філії. 

7.1.9. Звертатися до УІЕСР з пропозиціями щодо удосконалення 

нормативно-правових та методичних актів згідно з напрямами діяльності. 

7.1.10. Здійснювати реалізацію продукції, отриманої як науково-

прикладений результат наукової-технічної діяльності. 

7.2. Філія зобов'язана: 

7.2.1. Дотримуватись вимог чинного законодавства України, Статуту УІЕСР 

та цього Положення. 

7.2.2. Звітувати та надавати всю необхідну інформацію УІЕСР у порядку, в 

обсягах та у строки, що встановлюються УІЕСР. 

7.2.3. Забезпечувати створення умов для захисту майнових і немайнових 

інтересів УІЕСР, у тому числі для уникнення розголошення конфіденційної 

інформації про його діяльність та діяльність Філії. 

7.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці 

працівників, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та 

норм охорони праці, техніки безпеки, санітарної та пожежної безпеки, 

соціального страхування. 

7.2.5. Здійснювати ведення бухгалтерського обліку, складання та подання 

фінансової, бюджетної та статистичної звітності згідно із чинним 

законодавством України.  

7.2.6. Виконувати вимоги щодо цільового використання коштів загального 

та спеціального фондів державного бюджету. 

7.2.7. Здійснювати своєчасну сплату податків та обов’язкових платежів до 

бюджету та інших відрахувань згідно з чинним законодавством. 
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7.2.8. Підтримувати в належному стані матеріально-технічні засоби та 

обладнання, що передані їй в оперативне управління, звітувати перед УІЕСР 

щодо їх ефективного використання.  

7.2.9. Дотримуватись фінансової дисципліни, вимог нормативно-правових 

актів, пов’язаних з веденням бухгалтерського обліку своєї діяльності та 

державної статистичної звітності. 

7.2.10. Забезпечувати ефективне використання трудових ресурсів та 

економії бюджетних коштів.  

7.2.11. Забезпечувати своєчасну оплату праці та розрахунки з працівниками. 

7.2.12. Своєчасно виконувати накази, розпорядження та доручення УІЕСР. 

7.2.13. Надавати УІЕСР інформацію щодо діяльності Філії. 

7.2.14. Подавати до УІЕСР пропозиції щодо затвердження та внесення змін 

до показників річного та помісячного розписів державного бюджету Філії. 

7.2.15. Виконувати інші обов'язки, покладені на Філію відповідно до 

чинного законодавства України.  

8. Управління Філією 

8.1. Для здійснення оперативного управління (керівництва) справами Філії 

призначається директор Філії. 

8.2. Директор Філії призначається на посаду відповідно до кваліфікаційних 

вимог та звільняється з посади наказом УІЕСР. 

8.3. Директор УІЕСР укладає з директором Філії трудовий контракт. 

8.4. Повноваження директора Філії визначаються трудовим контрактом та 

довіреністю, виданою УІЕСР. 

8.5. Керівник Філії за письмовим погодженням з УІЕСР вирішує питання 

щодо: 

8.5.1. Прийняття на роботу заступника директора та головного бухгалтера 

Філії, відповідно до кваліфікаційних вимог та затвердженої УІЕСР структури і 

граничної чисельності працівників Філії, визначеної штатним розписом. 

8.5.2. Звільнення заступника директора та головного бухгалтера Філії. 

8.6. Директор Філії: 

8.6.1. Організовує діяльність Філії відповідно до мети та напрямів її 

діяльності в межах наданих йому повноважень. 

8.6.2. Є співвиконавцем робочої програми науково-дослідної роботи 

УІЕСР на поточний рік.  

8.6.3. Несе персональну відповідальність за якість і своєчасність 

проведення польових і лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи 
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сортів рослин, конфіденційність інформації на всіх етапах її проведення та 

забезпечує належне зберігання (поновлення) первинної документації.  

8.6.4. У разі виявлення обставин, які свідчать про неможливість отримання 

достовірних результатів досліджень у 3-денний термін з дня такого виявлення 

інформує УІЕСР про ситуацію, що склалася. 

8.6.5. Забезпечує проведення агрохімічного обстеження ґрунтів пунктів 

досліджень. Формує систему удобрення та план захисту рослин. 

8.6.6. У разі недотримання агротехнічних вимог, встановлених Методикою 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин, що призвели до втрати дослідів, несе 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

8.6.7. Забезпечує виконання наказів та розпоряджень УІЕСР. 

8.6.8. Приймає на роботу відповідно до кваліфікаційних вимог та звільняє 

з роботи працівників Філії, розподіляє між ними обов'язки. Застосовує заходи 

заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Філії згідно з чинним 

законодавством України. 

8.6.9. Затверджує посадові інструкції працівників Філії. 

8.6.10. Організовує ведення діловодства, використання і збереження 

документів, печаток і штампів. 

8.6.11. Організовує контроль за дотриманням правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 

8.6.12. Видає накази з питань діяльності Філії, що не суперечать чинному 

законодавству України та цьому Положенню. 

8.6.13. У межах виданої директором УІЕСР довіреності розпоряджається 

майном і коштами відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту УІЕСР 

та цього Положення.  

8.6.14. Здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, 

виділених відповідно до затвердженого кошторису Філії на відповідний 

бюджетний рік. 

8.6.15. Розробляє та подає на затвердження директорові УІЕСР структуру, 

кошторис витрат, штатний розпис та інші фінансово-розпорядчі документи Філії. 

8.6.16. Використовує закріплене за Філією майно відповідно до мети 

діяльності УІЕСР та Філії. 

8.6.17. Підписує договори від імені УІЕСР в межах повноважень, наданих 

йому довіреністю та відповідно до Статуту УІЕСР, а від імені Філії підписує 

договори на підставі цього Положення. 

8.6.18. Відкриває казначейські та банківські рахунки Філії. 

8.6.19. Є відповідальним за стан обліку та звітності, договірної, фінансової 

та трудової дисципліни. 
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8.6.20. У випадках неефективної діяльності окремих підрозділів Філії, 

надає пропозиції щодо внесення змін до штатного розпису Філії. 

8.6.21. Погоджує з директором УІЕСР або уповноваженою ним особою 

свої відрядження в робочий час за межі області, в якій зареєстровано Філію. 

8.6.22. Забезпечує своєчасне та якісне ведення бухгалтерського обліку, 

складання та подання бухгалтерської, статистичної та іншої звітності, сплату 

податків та обов'язкових платежів і відрахувань. 

8.7. Директор Філії є відповідальним за: 

8.7.1. Виконання Філією завдань та обов’язків, визначених Статутом 

УІЕСР та цим Положенням. 

8.7.2. Збереження державного майна і забезпечення пожежної безпеки 

об'єктів.   

8.7.3. Дотримання вимог чинного законодавства України у сфері охорони 

праці та техніки безпеки під час виконання професійних обов’язків, створення 

належних соціально-економічних умов праці членів трудового колективу.  

8.7.4. Належне виконання договірних зобов'язань. 

8.7.5. Дотримання розрахункової, фінансової  і податкової дисципліни та 

інших норм чинного законодавства при здійснені фінансово-господарської 

діяльності, передбачених законодавством України. 

8.8. Директор Філії, який не виконує або неналежно виконує свої обов’язки 

та перешкоджає своїми діями виконанню основних завдань УІЕСР, може бути 

притягнутий директором УІЕСР до дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності. Директор Філії відшкодовує всі завдані УІЕСР збитки (шкоду) 

в порядку, визначеному чинним законодавством. 

8.9. Контроль та відповідальність за діяльність Філії покладається на 

директора Філії та посадову особу, на яку покладено обов’язки ведення 

бухгалтерського обліку Філії. 

8.10. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини філії з її 

працівниками регулюються чинним законодавством України. 

8.11. Несе персональну відповідність за дотримання порядку та 

достовірності бухгалтерського обліку, надання статистичної та іншої звітності, 

за невиконання покладених на нього завдань, перевищення повноважень, 

наданих йому УІЕСР, а також за неправомірне використання коштів, 

незбереження і неналежне використання майна, яке закріплене за Філією, 

недотриманням норм чинного законодавства, правил охорони праці, техніки 

безпеки та протипожежної безпеки, наказів і розпоряджень УІЕСР. 

8.12. Подає необхідну інформацію до УІЕСР, яка передбачена 

внутрішньою звітністю діяльності УІЕСР.  
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8.13. Вносить на розгляд УІЕСР питання, що пов'язані з діяльністю Філії. 

Наявність списаних (забракованих) дослідів або інших частин є істотним 

недоліком і обов’язково враховується під час оцінки роботи Філії. 

8.14. Забезпечує дотримання вимог законодавства з питань запобігання і 

протидії корупції, уживає заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту 

інтересів у разі його виникнення. 

8.15. За рішенням директора УІЕСР до компетенції керівника Філії можуть 

бути віднесені інші повноваження. 

 

9. Трудові правовідносини 

9.1. Трудові відносини працівників Філії регулюються законодавством 

України про працю. 

9.2. Мінімальна заробітна плата працівників Філії не може бути меншою за 

встановлений законодавством України мінімальний розмір заробітної плати. 

9.3. Працівники Філії несуть особисту відповідальність за невиконання 

покладених на них завдань, незбереження і неналежне використання майна, яке 

закріплене за Філією, недотримання правил охорони праці, наказів та 

розпоряджень УІЕСР, наказів та розпоряджень керівника Філії, норм чинного 

законодавства України. 

9.4. Штатний розпис та структура Філії затверджується директором  

УІЕСР. 

10. Контроль за діяльністю Філії 

10.1. Контроль за діяльністю Філії здійснюють директор УІЕСР відповідно 

до чинного законодавства України. 

10.2. За рішенням директора УІЕСР, але не рідше одного разу на рік, 

проводиться аудит фінансово-господарської діяльності Філії. 

 

11. Припинення діяльності Філії 

11.1. Припинення діяльності Філії здійснюється шляхом її реорганізації 

(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням УІЕСР 

за погодженням з Мінагрополітики на підставах, передбачених чинним 

законодавством України, а у випадках, передбачених законами України, - за 

рішенням суду. 

11.2. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Філії, утворює комісію 

з припинення (далі – Комісія), встановлює порядок та визначає строки 

проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не 

може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію. 

11.3. З моменту призначення Комісії до неї переходять повноваження з 

управління справами Філії.  
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11.4. Комісія оцінює наявне майно Філії і розраховується з кредиторами, 

складає ліквідаційний баланс та подає його УІЕСР або органу, який призначив 

ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні 

бути перевірені в установленому законодавством України порядку. 

11.5. Під час реорганізації або ліквідації Філії забезпечується дотримання 

прав та гарантій працівників, які підлягають звільненню, відповідно до 

трудового законодавства України. 

11.6. Філія вважається ліквідованою з дня внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань за місцезнаходженням УІЕСР запису про припинення її діяльності. 

 

12. Внесення змін та доповнень до положення 

12.1. За рішенням УІЕСР до цього Положення можуть бути внесені 

доповнення та зміни. 

 

 

 

 

Завідувач  відділу правового забезпечення 

та розробки законодавства у сфері охорони 

прав на сорти рослин                                                      А.Л. Ковчі 

          


