
ПРОТОКОЛ № 7 

позапланового засідання Організаційного комітету з проведення виборів 

директора УІЕСР комітету на вимогу т. в. о. директора УІЕСР 

Грюнвальд Н. В. та співробітника Міністерства аграрної політики та 

продовольства України Каражбей Г. М.  

 

м. Київ                                                                                      08 липня 2022 року  

  

На засіданні організаційного комітету (далі - Організаційний комітет) з 

проведення виборів директора Українського інституту експертизи сортів 

рослин (далі - УІЕСР) присутні:  

1. Віштак І.А. – Директор Департаменту аграрного розвитку 

Мінагрополітики; 

2. Каражбей Г.М. –начальник відділу охорони прав на сорти рослин 

управління насінництва та охорони прав на сорти рослин Департаменту 

аграрного розвитку Мінагрополітики, член виборчої комісії з проведення 

виборів директора УІЕСР (далі – Виборча комісія); 

3. Грюнвальд Н.В. – т.в.о. директора УІЕСР; 

4. Боровенко Д.В. – завідувач відділу науково-правового забезпечення та 

міжнародного співробітництва; 

5. Гринів С.М. – завідувач відділу експертизи на відмінність, однорідність 

та стабільність сортів рослин, голова Виборчої комісії; 

6. Зизда В.М. – головний бухгалтер, завідувач відділом бухгалтерського 

обліку та фінансового забезпечення, член Виборчої комісії ; 

7. Попова О.П. – завідувач відділом науково-організаційної роботи, член 

Виборчої комісії; 

8. Трофімова Г.В. – голова Організаційного комітету, завідувач сектору 

науково-технічного забезпечення відділу науково-організаційної роботи;  

9. Стариченко Є.М. – завідувач відділу науково-технічної інформації; 

10. Павлюк Н.В. – старший науковий співробітник сектору 

редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи; 

11. Стадніченко О.А. – секретар Організаційного комітету, помічник 

директора; 

12. Кондратенко Н.Г. – завідувач сектору управління та зберігання 

зразків насіння і садивного матеріалу відділу експертизи на відмінність, 

однорідність та стабільність сортів рослин; 

 

 



Відсутні:  

1. Завальнюк О.І. - завідувач сектору науково-економічних досліджень 

відділу науково-організаційної роботи; 

2. Шкапенко Є.А. – науковий  співробітник сектору інформатизації відділу 

науково-технічної інформації. 

 

Присутні 5 із 7 членів Організаційного комітету, затверджені наказом 

УІЕСР № 49-в.ОД від 14.06.2022 р., засідання є правомочним.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Відповідність списку осіб, які мають право брати участь у виборах директора 

УІЕСР до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».  

 

СЛУХАЛИ: 

Грюнвальд Н. В. – т. в. о. директора УІЕСР. Щодо організації виборів, ми мали 

консультації в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. 

Мінагрополітики у свою чергу провело консультації з Міністерством освіти та 

науки та з організаціями, які проводили і зараз проводять вибори. З огляду на 

те, що у Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (далі – 

Закону) та Методичних рекомендаціях щодо особливостей обрання керівника 

державної наукової установи затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2016 р. № 998 неможливо описати всі ситуації. З 

відділом кадрів проведені консультації, і вчора ми зустрічалися з 

Дежсекретарем, голові Організаційному комітету було чітко визначено, для 

запобігання оскарження виборів надати максимальне право працівникам 

філій, які мають вищу освіту не нижче магістерського рівня відповідно до 

трудового договору і проводять наукову, науково-технічну, науково-

організаційну діяльність, і щоб не мати потім можливостей комусь надавати 

якісь скарги запропоновано не зменшувати і не обмежувати можливості 

(права) брати участь у голосуванні та долучити керівників структурного 

підрозділу (керівників філій) Українського інституту експертизи сортів 

рослин та їх заступників, завідувачів, як написано в 31-й статті, і щоб загалом 

не було представлено з однієї філії (штатом 60 одиниць) однією людиною. 

Давайте обговоримо цю ситуацію в Організаційному комітеті, тому що 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, яке представляють 

начальники відділів долучаються до переговорів щодо організації виборів. 

Міністерство освіти та науки однозначно порекомендувало нам розглянути 

можливість допустити відповідно до закону цих працівників, що я озвучила. 



ВИСТУПИЛИ: 

Стариченко Є. М. – заступник голови Організаційного комітету з проведення 

виборів директора УІЕСР. Міністерство освіти та науки не надало 

рекомендацій долучати керівників філій. У листі вказано, що не обовʼязково 

щоб було слово «науковий» працівник чи співробітник. 

Каражбей Г. М. – працівник Мінагрополітики. Працівники отримують 

зарплати за тарифами на рівні наукових працівників. 

Боровенко Д. В. – завідувач науково-правового забезпечення та міжнародного 

співробітництва. Згідно розʼяснення МОН не обовʼязково наявність слова 

«науковий». 

Трофімова Г. В. – голова Організаційного комітету з проведення виборів 

директора УІЕСР. Читайте уважно лист. Написано, що не обовʼязково слово 

«науковий» при умові, що співробітник атестований як науковий працівник. У 

Законі статті 31-ої чітко визначено посади наукових працівників державних 

наукових установ та їх філій: керівник, зокрема директор, заступник керівника 

з наукової роботи, керівник (завідувач відділу, сектору) наукового підрозділу. 

Відповідно Закону статті 1 пункту 19 науковий підрозділ – структурний 

підрозділ …, у штаті якого посади наукових працівників становлять не менше 

як 50 відсотків. Отже відділи філій та сама філія не є науковими підрозділами.  

Грюнвальд Н. В. – т. в. о. директора УІЕСР. Відповідно до посадових 

інструкцій працівники філій проводять науково-технічну та науково-дослідну 

роботу. 

Каражбей Г. М. – працівник Мінагрополітики. Якщо Законом не передбачено, 

то береться Положення про філію та посадові інструкції. У цьому Положенні 

написано про проведення науково-технічної експертизи.  

Трофімова Г. В. – голова Організаційного комітету з проведення виборів 

директора УІЕСР. Посадова інструкція не є нормою права. 

Каражбей Г. М. – працівник Мінагрополітики. Вчора на рівні Держсекретаря 

Вам було наполегливо зазначено, щоб уникнути скарг з питань включення до 

списку директорів філій, їх заступників та завідувачів відділів – включити до 

списку працівників згаданих посад.  

Віштак І. А. – директор Департаменту аграрного розвитку. У Законі не зовсім 

чітко прописано дані питання, тому виникає спір. Саме тому вирішували 

спільно з представниками Міністерства і разом з Вами ці моменти. Пропоную 

ще раз з членами оргкомітету обговорити це питання і винести на голосування.  



Грюнвальд Н. В. – т. в. о. директора УІЕСР. Поставити повторно на 

голосування питання щодо включення відповідних наукових посад до списку 

осіб, які мають право брати участь у виборах директора УІЕСР. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Список осіб, які мають право брати участь у виборах директора УІЕСР 

поданий до виборчої комісії з проведення виборів директора УІЕСР відповідно 

протоколу Організаційного комітету від 07 липня 2022 року № 6 залишити без 

змін. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  

За – 5 

Проти – 0  

Утримались – 0   

СХВАЛЕНО – одностайно.  

 

 

Голова Організаційного комітету   (підпис наявний)      Ганна ТРОФІМОВА  

Секретар Організаційного комітету (підпис наявний) Ольга СТАДНІЧЕНКО  

 


