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                                                             НАКАЗ 

 

"14"   червня  2022 року              Київ                                           №81-кв/77_ 

 

Про затвердження оголошення 

про проведення конкурсу 

на заміщення вакантних 

наукових посад УІЕСР 

 

Відповідно до Примірного положення про порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової 

установи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.05.2018 № 404 зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 № 259, а також Положення про порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту 

експертизи сортів рослин та персонального складу конкурсної комісії, 

затвердженого наказом УІЕСР від 14.06.2022 № 48-в.ОД 

 

ЗАТВЕРДИТИ: 

 

1. Текст Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних 

наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин (далі-

оголошення) (додається). 

2. Відділу кадрів і діловодства (Беспалько М.М.) довести оголошення до 

відома працівників УІЕСР 

3. Відділу науково-технічної інформації (Стариченко Є.М.) забезпечити 

оприлюднення оголошення на веб-сайті УІЕСР. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

Т.в.о. директора              підпис наявний               Наталія ГРЮНВАЛЬД 
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ПЕРЕЛІК 

наукових співробітників  

Українського інституту експертизи сортів рослин 
 

№ з/п Вакантна наукова посада УІЕСР Тарифний 

розряд 

1. Заступник директора з наукової роботи 22-7% 

 

2. Заступник директора  22-7% 

 

3. Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, 

експертизи назви та новизни сортів рослин 
18 

 

4. Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, 

експертизи назви та новизни сортів рослин 
17 

 

5. Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, 

експертизи назви та новизни сортів рослин 
18 

 

6. Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, 

експертизи назви та новизни сортів рослин 
17 

 

7. Науковий співробітник відділу розгляду заявок, 

експертизи назви та новизни сортів рослин 
15 

 

8. Завідувач сектору зернових, зернобобових та круп'яних 

сортів рослин відділу експертизи на придатність до 

поширення сортів рослин 

18 

 

9. Молодший науковий співробітник сектору зернобобових 

та круп'яних сортів рослин відділу експертизи на 

придатність до поширення сортів рослин 

14 

 

10. Старший науковий співробітник сектору зернових, 

зернобобових та круп'яних сортів рослин відділу 

експертизи на придатність до поширення сортів рослин 

17 

 

11. Зав. сектору технічних, кормових та олійних сортів 

рослин відділу експертизи на придатність до поширення 

сортів рослин 

18 

 

12. Завідувач сектору картоплі і овочевих сортів рослин  

відділу експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність сортів рослин 

18 

 

13. Науковий співробітник сектору злакових, бобових, 

круп'яних сортів рослин відділу експертизи на відмін-

ність, однорідність та стабільність сортів рослин 

15 

 

14. Завідувач сектору злакових, бобових, круп'яних сортів 

рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність сортів рослин 

18 

 

15. Старший науковий співробітник сектору злакових, 

бобових, круп'яних сортів рослин відділу експертизи на 

відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин 

17 

 

16. Завідувач сектору технічних, багаторічних та 

малопоширених сортів рослин відділу експертизи на 

відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин 

18 

 

17. Старший науковий співробітник сектору методичного 

забезпечення відділу експертизи на відмінність, 

однорідність та стабільність сортів рослин 

17 

 



18. Науковий співробітник сектору технічних, багаторічних 

та малопоширених сортів рослин відділу експертизи на 

відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин 

14 

 

19. Старший науковий співробітник сектору злакових, 

бобових, круп'яних сортів рослин відділу експертизи на 

відмінність, однорід-ність та стабільність сортів рослин 

17 

 

20. Старший науковий співробітник сектору методичного 

забезпечення відділу експертизи на відмінність, 

однорідність та стабільність сортів рослин 

17 

 

21. Старший науковий співробітник сектору науково-

економічних досліджень відділу науково-організаційної 

роботи 

18 

 

22. Завідувач сектору економічних досліджень відділу 

науково-організаційної роботи 
18 

 

23. Старший науковий співробітник сектору науково-

технічного забезпечення відділу науково-організаційної 

роботи 

17 

 

24. Старший науковий співробітник сектору науково-

економічних досліджень відділу науково-організаційної 

роботи 

18 

 

25. Завідувач сектору редакційно-видавничої діяльності 

відділу науково-організаційної роботи 
18 

 

26. Старший науковий співробітник сектору редакційно-

видавничої діяльності відділу науково-організаційної 

роботи 

17 

 

27. Старший науковий співробітник (0,5 ставки) сектору 

редакційно-видавничої діяльності відділу науково-

технічної інформації 

17 

 

28. Старший науковий співробітник 0,5 сектору редакційно-

видавничої діяльності відділу науково-технічної 

інформації 

17 

 

29. Заступник завідувача відділу науково-технічної 

інформації 
19-5% 

 

30. Завідувач сектору математичного моделювання та 

управління базами даних відділу науково-технічної 

інформації  

18 

 

31. Завідувач сектору інформатизації відділу науково-

технічної інформації 
18 

 

32. Науковий співробітник сектору інформатизації відділу 

науково-технічної інформатизації 
16 

 

33. Науковий співробітник сектору інформатизації відділу 

науково-технічної інформації 
15 

 

34. Завідувач лабораторії показників якості сортів рослин 19 

 

35. Старший науковий співробітник лабораторії показників 

якості сортів рослин 
16 

 

36. Науковий співробітник лабораторії показників якості 

сортів рослин 
16 

 

37. Науковий співробітник лабораторії показників якості 

сортів рослин 
16 

 



38. Старший науковий співробітник лабораторії показників 

якості сортів рослин  
18 

 

39. Науковий співробітник лабораторії показників якості 

сортів рослин 
16 

 

40. Науковий співробітник лабораторії показників якості 

сортів рослин 
16 

 

41. Старший науковий співробітник лабораторії молекулярно-

генетичного аналізу 
18 

 

42. Старший науковий співробітник сектору науково-

правового забезпечення судово-претензійної діяльності 

відділу науково-правового забезпечення та міжнародного 

співробітництва 

18 

 

43. Старший науковий співробітник сектору міжнародного 

співробітництва відділу науково-правового забезпечення 

та міжнародного співробітництва 

18 

 

44. Завідувач сектору міжнародного співробітництва відділу 

науково-правового забезпечення та міжнародного 

співробітництва 

18 

 

45. Заступник завідувача відділу науково-правового 

забезпечення та міжнародного співробітництва 
19-5% 

 

46. Завідувач сектору науково-правового забезпечення 

договірної діяльності відділу науково-правового 

забезпечення та міжнародного співробітництва 

18 

 

47. Старший науковий співробітник сектору науково-

правового забезпечення договірної діяльності відділу 

науково-правового забезпечення та міжнародного 

співробітництва 

17 

 

48. Завідувач сектору управління та зберігання зразків 

насіння і садивного матеріалу відділу експертизи на 

відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин  

18 

 

49. Науковий співробітник сектору управління та зберігання 

зразків насіння і садивного матеріалу відділу експертизи 

на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин 

15 

 

 


