
                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ Українського інституту 

       експертизи сортів рослин  

« 01 » листопада 2022 р. № 187-в.ОД 

ПЛАН 

роботи Українського інституту експертизи сортів рослин на 2022 рік 

 

№ 

з. п. 

Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правова робота 
1.1 Участь у обговоренні та підготовка пропозицій щодо внесення змін до 

Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»  

впродовж року Бобонич Є. Ф. 

1.2 

Участь у формуванні та реалізації  Плану заходів з виконання Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-

членами, з іншої  

впродовж року Бобонич Є. Ф. 

1.3 

Участь у обговоренні та підготовці пропозицій щодо внесення  змін (за 

необхідності) до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 

№1183 » 

до завершення 

розгляду та 

прийняття 

Попова О.П., 

Завальнюк О. І.  

Зизда В.М. 

2. Організаційна робота 

2.1 

Організація та проведення камеральних, польових та в режимі on line 
заходів (семінари, наради, вебінари, тренінги, конференції, круглі столи, 

заходи щодо забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із 

членства України в Міжнародному союзі з охорони прав з охорони нових 

сортів рослин, тощо). 

Відповідно до 
наказу УІЕСР 

від ____№___ 

 
Відповідальні виконавці 

  



1 2 3 4 

2.2 

Організація та проведення засідань Вченої Ради Відповідно до 

Плану засідань 

Вченої ради 

Директор УІЕСР 

Трофімова Г. В. 

2.3 

Організація та проведення засідань Методичної комісії УІЕСР відповідно до 

Плану засідань 

Методкомісії 

Гринів С. М.,  

Костенко Н.П. 

2.4 Організація та проведення засідань Ради молодих вчених щоквартально Присяжнюк Л. М. 

2.5  
Ведення та підтримка веб-сайту УІЕСР, QR-кодування презентаційної 

продукції, формування архіву  у відео галереї. 

постійно Лещук Н.В. 

Стариченко Є.М. 

2.6. 
Організація та забезпечення обміну науково-технічною продукцією 

(книгообмін) 

постійно Лещук Н. В., 

Марченко Т. М. 

2.7. 
Передплата періодики на 2022 рік IV квартал Лещук Н. В., 

Марченко Т. М. 

2.8. 
Ведення бібліотечного каталогу з використанням метричної бази ІРБІС впродовж року Лещук Н. В., 

Марченко Т. М. 

2.9 

Підготовка до друку та розповсюдження науково-практичного журналу 

«Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин»  

щоквартально Лещук Н. В. 

Члени редакційної колегії 

(за згодою)  

2.10 

Підготовка матеріалів, організація друку та розповсюдження офіційного 
видання Бюлетеня «Охорона прав на сорти рослин» 

впродовж року Лещук Н. В.,  
Марченко Т.М.,  

Керівники профільних 

структурних підрозділів 

2.11 

Акредитація лабораторії молекулярно-генетичного аналізу відповідно до  

ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 Загальні вимоги до компетентності 
випробувальних та калібрувальних лабораторій 

впродовж року Присяжнюк Л. М. 

2.12 
Формування та корегування річного Плану закупівель УІЕСР на    2022 р. 

Організація навчання уповноважених по закупівлях. 

впродовж року Попова О. П. 

Атаманюк О. П. 
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2.13 

Забезпечення виконання Програми матеріально-технічного 

переоснащення УІЕСР, у тому числі формування сучасної матеріально-

технічної бази для лабораторних та польових досліджень, закупівлі 
сучасного лабораторного обладнання та малогабаритної селекційної 

техніки на 2019-2023 роки 

впродовж року Лещук Н. В., 

Попова О. П.,  

Зизда В. М, 
керівники структурних 

підрозділів 

2.14 

Організація насіннєпостачанння для цілей експертизи сортів рослин впродовж року Сіліфонов Т. В., 

Стариченко Є. М. 

Гринів С.М.,  

2.15 
Обмін науково-технічною інформацією про подані заявки на сорти рослин  

до Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин УПОВ 

впродовж року Джулай Н. П. 

Стариченко Є. М. 

3. Науково-технічна діяльність 

3.1 
Проведення експертизи заявки на сорт рослин за формальними ознаками 

та підготовка за її результатами експертних висновків  

впродовж року Джулай Н. П. 

3.2 

Формування Програми польових і лабораторних досліджень з 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин ярого типу розвитку на 2022 рік, 

Програми кваліфікаційної експертизи сортів рослин, які здійснюються за 
інформацією, наданою заявником 

IІ квартал,  

впродовж року 

Гринів С.М.,  

Хоменко Т.М.,  

Іваницька А.П.,  
Джулай Н. П.  

3.3.  

 

 

 
 

 

3.3.1 

3.3.2 

 

 
 

3.3.3 

 

Забезпечення виконання Програми польових і лабораторних досліджень з 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин ярого типу розвитку на 2022 рік, 

Програми польових і лабораторних досліджень з кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин озимого  типу розвитку під урожай 2022 року, 
Програми кваліфікаційної експертизи сортів рослин за даними заявника: 

• кваліфікаційна експертиза назви, встановлення новизни; 

• формування робочих програм на філії щодо проведення експертизи на 

ПСП та ВОС (підбір подібних сортів для формування референсних 

колекцій, відбір насіння зі сховища для формування колекцій та відправка 

на філії, що проводять експертизу на ВОС); 
• контроль за закладкою дослідів з кваліфікаційної експертизи на ПСП та 

ВОС, коригування Програми ярих 

впродовж року 

 

 

 
 

 

впродовж року 

I квартал 

 

 
 

II квартал 

 

 

 

Хоменко Т.М.,  
Гринів С.М. 

директори філій 
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3.3.4 
 

3.3.5 

 

• контроль за дотриманням методичних вимог за проведенням 

кваліфікаційної експертизи на ПСП, ВОС сортів ярих та озимих 

культур, бракування дослідів (за необхідності)  
• проведення лабораторних біохімічних, технологічних, 

молекулярно-генетичних  досліджень для кваліфікаційної експертизи 

досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин 

• узагальнення польових та лабораторних досліджень, підготовка 

експертних висновків за заявкою на сорт рослин  

впродовж року 

 

 
впродовж року 

 

 

III-IV квартал 

Хоменко Т.М.,  

Гринів С.М. 

 
Іваницька А.П.,  

Присяжнюк Л.М. 

 

Хоменко Т.М.,  

Гринів С.М. 

3.4 

Організація та проведення ділянкового  (ґрунтового) сортового 

контролю та лабораторного сортового контролю 

впродовж року Гринів С.М. 

Присяжнюк Л. М. 

директори профільних філій 

3.5. 
Розробка проєктів методик, актуалізація показників придатності 

сортів до поширення, забезпечення їх затвердження 

впродовж року Гринів С.М.,  

Костенко Н.П. 

3.6 

Організація прийняття та економічний аналіз  показників фінансово-

господарської діяльності УІЕСР та його філій за критеріями повноти 

та своєчасності  виконання  контрольних показників виробничо-

фінансових планів 

поквартально Попова О.П. 

Зизда В.М.  

3.7 
Створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи 
показників діяльності відділів УІЕСР 

 

впродовж року Стариченко Є.М.  

3.8 

Формування та забезпечення виконання Програми оновлення 

офіційних зразків сортів рослин, що зберігаються у сховищі 

довготривалого зберігання 

впродовж року Гринів С. М. 

Кондратенко Н. Г. 

3.9 
Підтримка діяльності сервісного офісу «Кабінет заявника» постійно Лещук Н. В. 

Стариченко Є. М. 

3.10 Виконання  НДР, включених до тематичного плану УІЕСР постійно Керівники НДР 

3.11 

Реалізація централізованого програмного забезпечення 

автоматизованої системи контролю руху матеріально-технічних 

засобів структурних підрозділів УІЕСР  

 

I-II квартал Зизда В.М.  

Попова О.П.  
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3.12 

Підготовка та схвалення до друку макету книги, присвяченої 100 

річчю діяльності системи сортовипробування в Україні (історичні 

нариси) 

ІV квартал Лещук Н.В.  

Марченко Т.М. 

3.13  
Удосконалення первинної документації з науково-технічної 

експертизи (форми та бланки звітності) 

впродовж року Хоменко Т.М. 

Гринів С.М. 

4. Виставкова діяльність 

4.1  

Участь працівників УІЕСР у вітчизняних та міжнародних 

виставкових заходах, науково-практичних семінарах, Днях поля, 

форумах, тощо 

впродовж року Працівники УІЕСР 

5. Міжнародна діяльність 

5.1 

Заходи щодо забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із 

членства України в Міжнародному союзі з охорони нових сортів 

рослин  

впродовж року 

строки, 

визначені 

наказом УІЕСР  

Директор УІЕСР, 

Голіченко Н. Б,  

відповідальні виконавці 

5.2 

 

Забезпечення співробітництва з компетентними органами країн-
учасниць УПОВ у сфері охорони прав на сорти рослин  

впродовж року, 
строки 

відповідно до  

наказу УІЕСР 

Директор УІЕСР, 
Голіченко Н. Б,  

відповідальні виконавці 

6. Взаємодія з регіонами 

6.1 

Організація перевірки виконання Програм польових та лабораторних 

досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин та Програми 

ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного 

сортового контролю 

постійно Лещук Н. В., 

Гринів С. М.,  

Хоменко Т. М., 

Іваницька А. П. 

6.2 
Контроль за дотриманням технологічних та методичних вимог 
пунктами досліджень під час проведення польових дослідів 

постійно Лещук Н. В. 
Гринів С. М, 

6.3 
Залучення спеціалістів (агрономів-дослідників) до міжнародних 

заходів та виконання планів дій, програм, меморандумів, угод тощо  

постійно Голіченко Н. Б. 

директори філій 

6.4 
Підтримка автоматизованої інформаційної системи УІЕСР  та 
програмного забезпечення через мережу філій, моделювання проєкту 

ІТ-Інституту. 

впродовж року Стариченко Є. М. 
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6.5 

Навчання, тренінги, консультації, підвищення професійного рівня, 

методична та практична допомога спеціалістам філій на всіх етапах 

науково-технічної експертизи сортів рослин  

впродовж року Лещук Н. В. 

керівники структурних 

підрозділів, 

6.6 

Оприлюднення та висвітлення науково-технічної діяльності УІЕСР та 

його філій  в рубриках «Фотогалерея» та «Відео галерея» 

впродовж року Лещук Н. В., 

Стариченко Є. М.. 

керівники структурних 

підрозділів, директори філій 

7. Заходи з антикорупційної діяльності 

7.1 Організація виконання Антикорупційної програми УІЕСР на 2022 рік впродовж року Ситник В. Г. 

7.2 Оцінка потенційних та реальних антикорупційних ризиків в УІЕСР постійно Ситник В. Г. 

8. Моніторинг і контроль виконання 

8.1 

Укази Президента, постанови Верховної Ради України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, накази УІЕСР, 

розпорядження, протоколи та доручення 

постійно Беспалько М. М.,  

Бобонич Є. Ф., керівники 

структурних підрозділів, 

директори філій 
 

 

 

 

 


