ПРОТОКОЛ № 5
засідання організаційного комітету з проведення виборів
директора Українського інституту експертизи сортів рослин
м. Київ
05 липня 2022 року
На засіданні організаційного комітету (далі - Організаційний комітет) з
проведення виборів директора Українського інституту експертизи сортів
рослин (далі - УІЕСР) присутні:
1.
Трофімова Г.В. – голова Організаційного комітету, завідувач
сектору науково-технічного забезпечення відділу науково-організаційної
роботи;
2.
Стариченко Є.М. - завідувач відділу науково-технічної інформації;
3.
Павлюк Н.В. – старший науковий співробітник сектору редакційновидавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи;
4.
Стадніченко О.А. - секретар Організаційного комітету, помічник
директора;
5.
Шкапенко Є.А. - науковий співробітник сектору інформатизації
відділу науково-технічної інформації (on-line).
Відсутні:
1. Завальнюк О.І. - завідувач сектору науково-економічних досліджень
відділу науково-організаційної роботи;
2. Кондратенко Н.Г. - завідувач сектору управління та зберігання зразків
насіння і садивного матеріалу відділу експертизи на відмінність, однорідність
та стабільність сортів рослин;
Присутні 5 із 7 членів Організаційного комітету, затверджені наказом
УІЕСР № 49-в.ОД від 14.06.2022 р., засідання є правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про визначення переліку посад у структурних підрозділах УІЕСР,
що належать до штатних наукових працівників згідно з штатним
розписом.
Доповідач: голова організаційного комітету з проведення виборів директора
УІЕСР, завідувач сектору науково-технічного забезпечення відділу науковоорганізаційної роботи, к.с.-г.н., доцент Трофімова Г. В.
СЛУХАЛИ:
Дотримуючись пункту 5.1. Наказу Мінагрополітики від 27 квітня 2022 р.
№ 7-ДП «Про оголошення конкурсу на посаду директора Українського

інституту експертизи сортів рослин» організація проведення виборів керівника
Українського інституту експертизи сортів рослин має відбуватися згідно з
вимогами Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та
Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної
наукової установи затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14
грудня 2016 р. № 998.
Відповідно пункту 24 Методичних рекомендацій щодо особливостей
обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 визначено, що
організаційний комітет складає та подає виборчій комісії список осіб, які мають
право брати участь у виборах директора наукової установи, зокрема
Українського інституту експертизи сортів рослин.
У Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність»
(стаття 9 пункт 2) та пункті 2 Методичних рекомендацій щодо особливостей
обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 вказано, що керівник
державної наукової установи обирається шляхом таємного голосування на
зборах колективу штатних наукових працівників цієї установи.
Також у пункті 18 Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання
керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 зазначено, що брати участь у
виборах має право кожний штатний науковий працівник державної наукової
установи та пункті 19, що штатний науковий працівник державної наукової
установи, який на момент проведення виборів перебуває у відпустці, має право
брати участь у виборах. Якщо на посаді, яку займає такий штатний науковий
працівник, у період його відпустки (у випадках, передбачених законом)
перебуває інша особа, вона також має право брати участь у виборах.
Керуючись вище згаданими нормативно-правовими актами перед
складанням зазначеного списку необхідно зазначити посади, що відповідають
визначенню «штатний науковий працівник державної наукової установи», а
саме Українського інституту експертизи сортів рослин.
Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність»
(стаття 1 пункт 20) визначено: «науковий працівник - вчений, який має вищу
освіту не нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового
договору (контракту) професійно провадить наукову, науково-технічну,
науково-організаційну, науково-педагогічну діяльність та має відповідну
кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання,
підтверджену результатами атестації у випадках, визначених законодавством».
Цим же законом (стаття 6 пункт 1) встановлена норма діяльності наукового
працівника: науковий працівник провадить наукову (науково-технічну,
науково-організаційну, науково-педагогічну) діяльність у наукових установах,
закладах вищої освіти, наукових підрозділах установ, організацій, підприємств,

а пункт 4 цієї ж статті встановлює правові відносини наукового працівника:
науковий працівник зобов’язаний:
1) проводити наукові дослідження та (або) науково-технічні
(експериментальні) розробки відповідно до укладених договорів (контрактів);
2) представляти результати наукової і науково-технічної діяльності
шляхом наукових доповідей, публікацій тощо;
3) проходити в установленому порядку атестацію на відповідність
займаній посаді;
4) постійно підвищувати свою кваліфікацію;
5) додержуватися етичних норм наукового співтовариства.
Стаття 31 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»
визначає перелік посад наукових працівників наукових установ (їхніх філій,
інших відокремлених підрозділів), наукових підрозділів юридичних осіб
державної та інших форм власності:
1. Основними посадами наукових працівників наукових установ є:
1) керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор,
директор, начальник);
2) заступник керівника (перший віце-президент, віце-президент,
заступники генерального директора, генерального конструктора, директора,
начальника) з наукової роботи;
3) радник при дирекції наукової установи;
4) член Президії Національної академії наук України або національної
галузевої академії наук;
5) радник Президії Національної академії наук України або національної
галузевої академії наук;
6) академік - секретар відділення (його заступники);
7) головний учений секретар, учений секретар (їх заступники);
8) керівник (завідувач, секретар відповідальний, головний редактор) та
заступники керівника (завідувача, секретаря відповідального, головного
редактора) наукового підрозділу, наукового видавництва, редакції наукового
видання;
{Пункт 8 частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом №
870-IX від 03.09.2020 - вводиться в дію з 03.01.2021, див. пункт 1 розділу II}
9) головний конструктор, головний інженер, головний технолог з
основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу та їх
заступники;
10) провідний конструктор, провідний інженер, провідний технолог з
основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу;
11) провідний редактор наукового видавництва, періодичного наукового
видання;

12) головний науковий співробітник;
13) провідний науковий співробітник;
14) старший науковий співробітник;
15) науковий співробітник;
16) науковий співробітник-консультант;
17) молодший науковий співробітник.
{Пункт 18 частини першої статті 31 виключено на підставі Закону № 870IX від 03.09.2020 - вводиться в дію з 03.01.2021, див. пункт 1 розділу II}
2. До наукових працівників належать також особи, які мають науковий ступінь
і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями
наук, за якою присуджено науковий ступінь.
Згідно з вище зазначеними нормами права і штатним розписом УІЕСР
пропонується перелік посад, що відповідають визначенню «штатний науковий
працівник», зокрема Українського інституту експертизи сортів рослин:
- т. в. о. директора;
- заступник директора;
- т. в. о. заступника директора;
- т. в. о. заступника директора з наукової роботи;
- директори філій;
- завідувачі наукових відділів, заступники завідувачів наукових відділів
та завідувачі секторів у відділах (розгляду заявок, експертизи назви та новизни
сортів рослин; експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів
рослин; експертизи на придатність до поширення сортів рослин; науковоорганізаційної роботи; науково-технічної інформації; науково-правового
забезпечення та міжнародного співробітництва);
- завідувачі лабораторій та заступники завідувачів лабораторії
(молекулярно-генетичного аналізу; показників якості сортів рослин);
- старші наукові співробітники;
- наукові співробітники;
- молодші наукові співробітники.
Слід зазначити, що до складу Українського інституту експертизи сортів
рослин входять відокремлені структурні підрозділи – Філії, згідно з Статутом
УІЕСР та відповідних Наказів УІЕСР «Про створення відокремлених
підрозділів та затвердження положень філій Українського інституту експертизи
сортів рослин». За штатним розписом філій УІЕСР посади структурних
підрозділів не належать до наукових працівників на підставі статті 1 пункту 20,
статті 6 пунктів 1 і 4, статті 31 Закону України «Про наукову та науковотехнічну діяльність». Також у статті 1 пункту 19 цього ж Закону України
визначено, що науковий підрозділ - структурний підрозділ юридичної особи,
основним завданням якого є провадження наукової, науково-технічної або

науково-організаційної діяльності, у штаті якого посади наукових працівників
становлять не менш як 50 відсотків.
Відповідно до статті 31 пункту 2 Закону України «Про наукову та науковотехнічну діяльність», який зазначає, що до наукових працівників належать
також особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю
відповідно до групи спеціальностей за галузями наук, за якою присуджено
науковий ступінь, дані посади відносяться до переліку тих, що відповідають
визначенню «науковий працівник», також стаття 9 пункт 2 згаданого Закону
України надає право науковим працівникам установи обирати керівника
відповідної державної наукової установи, зокрема Українського інституту
експертизи сортів рослин. Наразі, у двох філіях провідні агрономи мають
науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук, тому пропоную
вважати їх науковими працівниками і надати можливість взяти участь у виборах
директора.
УХВАЛИЛИ:
1. перелік посад, що відповідають визначенню «штатний науковий
працівник» відповідно до статті 31 пункт 1 Закону України «Про наукову та
науково-технічну діяльність» державної наукової установи і мають право брати
участь у виборах директора УІЕСР вважати наступними:
̶ т. в. о. директора;
̶ заступник директора;
̶ т. в. о. заступника директора;
̶ т. в. о. заступника директора з наукової роботи;
̶ завідувачі наукових відділів, заступники завідувачів наукових відділів
та завідувачі секторів у відділах (розгляду заявок, експертизи назви та новизни
сортів рослин; експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів
рослин; експертизи на придатність до поширення сортів рослин; науковоорганізаційної роботи; науково-технічної інформації; науково-правового
забезпечення та міжнародного співробітництва);
̶ завідувачі лабораторій та заступники завідувачів лабораторії
(молекулярно-генетичного аналізу; показників якості сортів рослин);
̶ старші наукові співробітники;
̶ наукові співробітники;
̶ молодші наукові співробітники.
2. Відповідно до статті 9 пункт 2 і статті 31 пункту 1 підпункту 1 та
функціональних обовʼязків, що відповідають статті 6 пункту 4 Закону України
«Про наукову та науково-технічну діяльність» вважати посаду директора філії
– науковою і надати можливість брати участь у виборах директора УІЕСР.

3. Фахівців філій з науковим ступенем кандидата наук на посаді провідного
агронома за штатним розписом філії дотримуючись статті 31 пункт 2 та статті
9 пункт 2 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»
вважати науковими працівниками і надати можливість брати участь у виборах
директора.
ГОЛОСУВАННЯ:
За-5.
Проти - 0.
Утримались - 0.
СХВАЛЕНО - одностайно.
Голова Організаційного комітету (підпис наявний)
Ганна ТРОФІМОВА
Секретар Організаційного комітету (підпис наявний) Ольга СТАДНІЧЕНКО

