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НАКАЗ
"13 " вересня 2022 року

К иїв

№ 143-в.ОД

Про внесення змін до Положення
про Вчену раду Українського
інституту експертизи сортів рослин
В ідповідно до статті 10 Закону У країни «П ро наукову і науковотехнічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-У Ш та на виконання протоколу
В ченої ради У країнського інституту експертизи сортів рослин від 01 вересня
2022 року № 13

НАКАЗУЮ:
1. Пункт 3.1 Положення про Вчену раду Українського інституту експертизи
сортів рослин (далі - УІЕСР), затвердженого наказом УІЕСР від 02.01.2020 року
№01-ОД (далі - Положення), викласти в такій редакції: «До складу Вченої ради
входить 21 особа».
2. Пункт 3.3 Положення викласти в такій редакції: «Члени Вченої ради в
кількості 17 осіб, що складає не менше як три чверті кількісного складу Вченої ради,
обираються таємним голосуванням на зборах наукових працівників УІЕСР з числа
наукових працівників УІЕСР та провідних вчених з інших установ».
3. Відділу науково-технічної інформації (Стариченко Є. М.) забезпечити
опублікування цього наказу на веб - сайті УІЕСР.
4.

Відділу кадрів та діловодства (Безпалько М. М.) довести наказ до відома

заступників директора та керівників структурних підрозділів УІЕСР.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор

підпис наявний

Сергій МЕЛЬНИК

У К Р А ЇН С Ь К И Й ІН С Т И Т У Т Е К С П Е Р Т И З И С О Р Т ІВ Р О С Л И Н
НАКАЗ
•/ 2020 року

К иїв

№

Про внесення змін до
П олож ення про В чену раду
У країнського інституту експертизи сортів рослин
В ідповідно до ст. 10 Закону У країни «П ро наукову та науково-технічну
діяльність» від 26.11.2015 № 848-УІІІ, керую чись Статутом УІЕСР,
затвердж еним наказом М іністерства розвитку економіки,
торгівлі та
сільського господарства У країни від 06.12.2019 № 578,
Н А К А ЗУ Ю :

1. В нести зм іни до П олож ення про В чену раду У країнського інституту
експертизи сортів рослин (далі - УІЕСР), затвердж еного наказом УІЕСР від
02.01.2020 № 01-О Д , виклавш и пункт 4.4 даного П олож ення в такій редакції:
«4.4. Ч лен и В ченої ради беруть участь у її засідан нях особисто, в том у
числі в реж имі он-лайн, та не маю ть права делегувати свої повноваж ення
члена В ченої ради інш им особам».
2. В ідділу кадрів і діловодства (П лиска Л .М .) довести наказ до відома
заступників директора, керівників структурних підрозділів УІЕСР та всіх
членів В ченої ради УІЕСР.
3.
В ідділу
науково-технічної
інф орм ації
(С таричеико
Є.М .)
забезпечити оприлю днення цього наказу ш ляхом його розм іщ ення на сайті
УІЕСР.
4.
К онтроль за виконанням наказу покласти на заступн ика директора з
наукової роботи Т качи к С.О.

Д иректор

С. М е л ь н и к

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

НАКАЗ
« 4 # » січня 2020 року

Київ

№

Оі’-

Про затвердж ення П олож ення
про В чену раду У країнського
інституту експертизи сортів рослин

Н а виконання вим ог статті 10 Закону У країни «П ро наукову і науковотехнічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-У ІІІ

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити П олож ення про Вчену раду У країнського інституту
експертизи сортів росли н (далі - П олож ення), що додається.
2. В важ ати таким , щ о втратив чинність, наказ У ІЕ С Р від 30.06.2017
№ 204-О Д «П ро затвердж ення П олож ення про В чену раду У країнського
інституту експертизи сортів рослин».
3. В ідділу кадрів і діловодства (П ліска Л .М .) ознайом ити членів В ченої
ради У ІЕС Р з цим наказом під підпис.
4. В ідділу науково-технічної інф ормації (С тариченко Є.М .) забезпечити
опублікування П олож ення на веб-сайті УІЕСР.
5. К онтроль за виконанням наказу залиш аю за собою .

Директор

СЛ. М ельник

ЗА ТВ Е РД Ж Е Н О
Н аказ У країнського інституту
експертизи сортів рослин

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Українського інституту експертизи сортів рослин
1. Загальні положення
1.1. Вчена рада У країнського інституту експертизи сортів рослин (далі рада) є колегіальним

органом

управління

науковою

Вчена

і науково-технічною

діяльністю наукової установи, який виконує консультативно-дорадчі функції.
1.2. У своїй діяльності В чена рада керується К онституцією та законам и У країни,
указами

П резидента

У країни

та

постановами

В ерховної

Ради

У країни,

прийнятими відповідно до К онституції та законів У країни, актами К абінету
М іністрів У країни, наказами М іністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства У країни, актами М іністерства освіти і науки У країни,
інш ими норм ативно-правовим и актами, С татутом У країнського
експертизи сортів рослин (далі - У ІЕСР), а також цим П олож енням.
1.3. П олож ення

про

Вчену раду

підлягає схваленню

В ченою

інституту

радою

та

затвердж ується керівником УІЕСР.

2. Компетенція та повноваження Вченої ради
2.1. До виклю чної компетенції В ченої ради належ ать питання щодо:
2.1.1.

В изначення стратегії розвитку У ІЕС Р відповідно до перспективних

напрямів наукової і науково-технічної діяльності.
2.1.2. П роведення наукової і науково-технічної оцінки тем атики та результатів
науково-дослідних робіт.
2.1.3. Затвердж ення поточних (щ орічних) планів наукових дослідж ень і науковотехнічних (експерим ентальних) розробок.
2.1.4. У досконалення структури УІЕСР.
2.1.5. Затвердж ення результатів атестації наукових працівників та результатів
конкурсу на вакантні посади наукових працівників.
2.1.6. В исування наукових праць для присудж ення премій, медалей та інш их
видів відзнак, у тому числі міжнародних.

2.1.7. Затвердж ення річних звітів з науково-технічної діяльності та фінансових
планів У ІЕСР.
2.1.8. У хвалення ріш ення про розм іщ ення власних надходж ень кош тів У ІЕС Р у
територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує
держ авну політику у сфері казначейського обслуговування бю дж етних кош тів,
або в банківських установах держ авного сектору.
2.1.9.

П огодж ення

застосовуватися

переліку

гнучкий

проф есій

реж им

і

робочого

посад

У ІЕС Р,

часу

та

на

яких

дистанційний

може
режим

праці.
2.1.10. Розгляд та схвалення методик усіх типів держ авної науково-технічної
експертизи сортів рослин.
2.2. До повноваж ень В ченої ради також належать:
2.2.1. Н аукове рецензування та схвалення до друку наукових видань.
2.2.2. У несення не менш як половиною складу В ченої ради на розгляд зборів
колективу наукових працівників УІЕСР подання про відкликання директора
УІЕСР.
2.2.3. П рийняття ріш ення про прирівняння наукового стаж ування наукового
працівника УІЕС Р до підвищ ення кваліфікації.
2.2.4.

Затвердж ення

звітів

наукових

працівників

У ІЕС Р

про

результати

навчання, стаж ування та виконання завдань.
2.2.5. П рийняття ріш ення про здійснення директором У ІЕС Р прав учасника
господарського товариства від імені У ІЕС Р відповідно до часток (акцій) у
статутному

капіталі

господарських

товариств

(крім

їх

відчуження),

співзасновниками яких є УІЕСР.
2.3. За ріш енням директора УІЕСР на розгляд В ченої ради мож уть бути внесені
питання управління науковою та науково-виробничою діяльністю УІЕСР.

3. Кількісний склад та порядок обрання членів Вченої ради
3.1. До складу В ченої ради входять 19 осіб.
3.2. Членами В ченої ради за посадою є:
• керівник УІЕС Р;
• заступник керівника У ІЕС Р з наукової роботи;
• Г олова Ради молодих вчених УІЕСР;
• керівник

П ервинної

сортовипробувачів».

проф есійної

спілки

«П роф спілкова

організація

3.3. Члени В ченої ради в кількості 15 осіб, що складає не менш як три чверті
кількісного складу В ченої ради, обираю ться таєм ним голосуванням на зборах
наукових працівників УІЕС Р з числа наукових працівників У ІЕС Р та провідних
вчених з інш их наукових установ.
3.4. М ісце та час проведення зборів наукових працівників У ІЕС Р визначається
розпорядчим докум ентом

керівника У ІЕСР, який підлягає оприлю дненню

шляхом розм іщ ення на стендах у адм іністративном у приміщ енні та на веб-сайті
УІЕСР не пізніш е ніж за 5 днів до проведення зборів.
3.5. В ідповідальність за належ ну організацію виборів членів В ченої ради
покладається на керівника УІЕСР.
3.6. З метою

проведення

голосування на зборах

виборів членів В ченої ради

ш ляхом таємного

наукових працівників У ІЕС Р обирається лічильна

комісія у складі 3-х осіб, яка:
•

обирає з свого складу голову та секретаря лічильної комісії;

•

фіксує пропозиції учасників зборів щ одо кандидатів у члени В ченої ради;

•

ф ормує бю летень для голосування та розм нож ує його у потрібній
кількості;

•

видає бю летені учасникам зборів, які підтвердж ую ть ф акт отримання
бю летеня власноручним підписом у відповідній відомості;

•

опечатую ть урну для голосування;

•

здійсню ю ть

м оніторинг процесу голосування та підрахунок голосів,

поданих за кож ного з кандидатів;
•

складаю ть та підписую ть протокол підрахунку голосів, встановлю ю ть
результати виборів та їх оприлю днення ш ляхом розміщ ення відповідної
інф орм ації на стендах у адм іністративном у приміщ енні УІЕСР.

3.7. П ерсональний

склад

В ченої ради

затвердж ується

керівником

УІЕС Р

відповідно до результатів виборів.
3.8. Голова, його заступник та вчений секретар В ченої ради обираю ться з числа
її членів таємним голосуванням членами В ченої ради.

4. Порядок роботи Вченої ради
4.1. О сновною ф ормою роботи В ченот ради є засідання В ченої ради.

4.2. В ченою радою затвердж ується план засідань В ченої ради на наступний
календарний рік.
4.3. М ісце та час проведення чергового засідання В ченої ради визначається
головою або заступником голови В ченої ради, а також на вимогу не менш е
половини членів В ченої ради. Інформація про місце та час проведення, а також
проект порядку денного засідання В ченої ради доводиться до відома членів
Вченої ради вченим секретарем В ченої ради не пізніш е ніж за 2 до проведення
засідання.
4.4. Члени В ченої ради беруть участь у її засіданнях особисто та не маю ть права
делегувати свої повноваж ення члена В ченої ради інш им особам.
4.5. Засідання В ченої ради є повноваж ним приймати ріш ення у разі, якщ о у його
роботі беруть участь не менш е половини її кількісного складу.
4.6. Ріш ення В ченої ради вваж ається прийнятим, якщ о за його прийнятгя
проголосувало не менш е 2/3 членів В ченої ради, щ о беруть участь у засіданні.
4.7. В чена рада прийм ає ріш ення ш ляхом їх колегіального обговорення та за
результатами відкритого голосування. За ріш енням В ченої ради ріш ення з
окремих питань порядку денного
таєм ного голосування.

може

прийматися

ш ляхом

проведення

4.8. Усі ріш ення В ченої ради вносяться до протоколу засідання В ченої ради,
обов'язок ведення, оф ормлення та зберігання якого покладається на вченого
секретаря

В ченої ради.

Ріш ення

В ченої ради

набираю ть

чинності

після

підписання протоколу засідання В ченої ради Головою або заступником Голови,
а також вченим секретарем В ченої ради.
4.9. В чена рада мож е створю вати власні постйно дію чі ком ісії з питань розгляду
робочих програм та м етодики наукових дослідж ень, а також з інш их актуальних
питань діяльності У ІЕСР.
4.10. Г олова та вчений секретар В ченої ради організовую ть систематичну
перевірку стану виконання ріш ень В ченої ради та доповідаю ть результати такої
перевірки на засіданнях В ченої ради.
4.11. В ідповідальність за організаційну підготовку до чергового засідання
Вченої ради та ведення діловодства, пов'язаного з діяльністю В ченої ради
покладається на вченого секретаря В ченої ради.

4.12. Д окум енти В ченої ради підлягаю ть зберіганню протягом 5 років, після
чого передаю ться до архіву УІЕСР.
4.13. Ріш ення В ченої ради консультативно-дорадчого характеру вводяться в дію
розпорядчими докум ентам и керівника УІЕСР.

5. Права і обов’язки членів Вченої ради
5.1. Члени В ченої ради маю ть право:
•

брати участь в складанні, обговоренні та затвердж енні планів роботи
В ченої ради;

•

вносити пропозиції щ одо

вклю чення питань до порядку денного

чергового засідання В ченої ради;
•

попередньо знайом итись з матеріалами і доповідям и, які заплановані до
розгляду на засіданні В ченої ради;

•

брати участь в колегіальному обговоренні та голосуванні з питань
порядку денного;

•

вносити Голові та вченому секретарю В ченої ради пропозиції з питань
діяльності В ченої ради та УІЕСР.

5.2. Члени В ченої ради зо б о в’язані:
особисто брати участь у засіданнях В ченої ради;
своєчасно та належ но виконувати ріш ення В ченої ради.

Завідувач відділу правового забезпечені
та розробки законодавства у сфері
охорони прав на сорти рослин

