
 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказ Українського інституту  

експертизи сортів рослин 

від «30» січня 2023 р. №29-ОД 

ПЛАН 

роботи Українського інституту експертизи сортів рослин на 2023 рік 

№ 

з/п 

Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правова робота 

1 Участь у розробці нормативно-правових актів на виконання Закону України від 

16.11.2022 року № 2763-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва 

і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу» 

І-ІV квартал Бобонич Є.Ф.,  

Ткачик С.О.,  

керівники структурних 

підрозділів 

2 Участь у обговоренні та підготовці пропозицій щодо внесення змін до 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 

3 

Організація та проведення заходів (семінари, наради, вебінари, тренінги, конференції, 

круглі столи, заходи щодо забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із 

членства України в UPOV тощо) 

І-IV квартал Відповідальні виконавці 

4 
Організація та проведення атестації наукових працівників УІЕСР та його філій І-ІІ квартал Присяжнюк Л.М., 

члени атестаційної комісії 

5 
Організація та проведення конкурсів на заміщення вакантних наукових посад 

наукових працівників УІЕСР 

І-IV квартал Присяжнюк Л.М., 

члени конкурсної комісії 

6 

Реалізація Заходів з відзначення 100-річчя історії формування національних 

рослинних сортових ресурсів (1923-2023) в рамках міжнародної науково-практичної 

конференції «100 років історії формування національних рослинних сортових 

ресурсів України» 

ІІІ квартал Лещук Н. В,  

Присяжнюк Л. М., 

керівники структурних 

підрозділів і філій УІЕСР 

7 

Організація та проведення засідань Вченої Ради УІЕСР Відповідно до 

Плану засідань 

Вченої ради 

Мельник С.І., 

Трофімова Г.В. 



 

1 2 3 4 

8 

Організація та проведення засідань Методичної комісії УІЕСР відповідно до 

Плану засідань 

Методичної 

комісії 

Присяжнюк Л.М.,  

Костенко Н.П. 

9 

Забезпечення підвищення кваліфікації працівників УІЕСР та його філій, що 

організовується ННІ Післядипломної освіти НУБіП України  

І квартал Присяжнюк Л.М.,  

керівники структурних 

підрозділів УІЕСР, директори 

філій 

10 

Розробка документації системи управляння якістю УІЕСР, у тому числі опис 

структури та процесу проведення кваліфікаційної експертизи, з урахуванням оцінки 

ризиків, розробки адміністративних регламентів на процеси 

І-ІІІ квартал Присяжнюк Л.М., 

Гринів С.М., 

Попова О.П. 

11 Організація та проведення засідань Ради молодих вчених УІЕСР щоквартально Данюк Ю.С. 

12 

Ведення та підтримка веб-сайту УІЕСР (україномовна та англомовна версії сайту), в 

тому числі 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 УІЕСР, директори 

філій 

13 
Організація та забезпечення обміну науково-технічною продукцією (книгообмін) впродовж року Лещук Н. В., 

Марченко Т. М. 

14 
Передплата періодики на 2024 рік IV квартал Лещук Н. В., 

Марченко Т. М. 

15 
Ведення бібліотечного каталогу з використанням метричної бази ІРБІС впродовж року Лещук Н. В., 

Марченко Т. М. 

16 

Підготовка до друку та розповсюдження науково-практичного журналу 

«Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин»  

щоквартально Лещук Н. В., 

члени редакційної колегії (за 

згодою)  

17 

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 



 

1 2 3 4 

18 

Підготовка до нагляду з боку НАУ лабораторії показників якості сортів рослин та 

підготовка до акредитації лабораторії молекулярно-генетичного аналізу відповідно 

до ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 

впродовж року Присяжнюк Л.М., 

Іваницька А.П.,  

Довбаш Н.І.,  

Діхтяр І.О. 

19 
Формування та корегування річного Плану закупівель УІЕСР на 2023 р. впродовж року Попова О.П., 

Атаманюк О.П. 

20 

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 УІЕСР 

21 

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

Стариченко Є. М., 

Гринів С.М. 

22 
Обмін науково-технічною інформацією про подані заявки на сорти рослин  до UPOV впродовж року Джулай Н.П., 

Стариченко Є.М. 

3. Науково-технічна діяльність 

23 
Науково-технічна діяльність, пов’язана у межах повноважень, із розглядом заявки, 

ухвалення назви та встановленням новизни сортів рослин 

впродовж року 
Джулай Н. П. 

24 

Формування: 

− Програми польових і лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи 

сортів рослин ярого типу розвитку на 2023 рік 

IІ квартал 

Джулай Н.П., 

Гринів С.М.,  

Хоменко Т.М.,  

Іваницька А.П. 

− Програми польових і лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи 

сортів рослин озимого типу розвитку під урожай 2024 року 

IІІ квартал 

− Програми кваліфікаційної експертизи сортів рослин, які здійснюються за 

інформацією, наданою заявником 

впродовж року 

25 

Забезпечення виконання Програми польових і лабораторних досліджень з 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин ярого типу розвитку на 2023 рік, Програми 

польових і лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин 

озимого типу розвитку під урожай 2024 року, Програми кваліфікаційної експертизи 

сортів рослин за даними заявника: 

впродовж року Хоменко Т.М.,  

Гринів С.М. 

директори філій УІЕСР 

 

 

 

 

− формування робочих програм на філії УІЕСР щодо проведення експертизи на 

ВОС та ПСП; 

I квартал 



 

− контроль за закладкою дослідів з кваліфікаційної експертизи на ВОС та ПСП; II квартал  

 

Хоменко Т.М.,  

Гринів С.М. 

директори філій УІЕСР 

 

 

− коригування Програми польових і лабораторних досліджень з кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин; 

ІІ-ІІІ квартал 

− контроль за дотриманням методичних вимог за проведенням кваліфікаційної 

експертизи на ВОС та ПСП, бракування дослідів (за необхідності); 

впродовж року 

− проведення лабораторних біохімічних, технологічних, молекулярно-генетичних 

досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин 

впродовж року 

− узагальнення польових та лабораторних досліджень, підготовка експертних 

висновків за заявкою на сорт рослин 

I-IV квартал 

26 

Організація та проведення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та 

лабораторного сортового контролю 

впродовж року Гринів С.М., 

Присяжнюк Л.М., 

Діхтяр І.О., 

директори профільних філій 

УІЕСР 

27 

Розробка проєктів методик на ВОС та ПСП, в тому числі, внесення змін до методик 

проведення кваліфікаційної експертизи на ПСП (в розрізі ботанічних таксонів), 

дореєстраційних та післяреєстраційних досліджень, забезпечення їх затвердження 

впродовж року Гринів С.М.,  

Хоменко Т.М., 

Костенко Н.П. 

28 

Здійснення економічного аналізу показників фінансово-господарської діяльності 

УІЕСР та його філій за критеріями повноти та своєчасності  виконання контрольних 

показників виробничо-фінансових планів 

щоквартально Попова О.П., 

Зизда В.М.  

29 
Підтримка та наповнення інформаційно-аналітичної системи показників діяльності 

відділів УІЕСР 

впродовж року Стариченко Є.М., керівники 

структурних підрозділів УІЕСР 

30 
Формування та забезпечення виконання Програми оновлення офіційних зразків 

сортів рослин, що зберігаються у сховищі довготривалого зберігання 

впродовж року Гринів С.М., 

Кондратенко Н.Г. 

31 
Підтримка діяльності сервісного офісу «Кабінет заявника» впродовж року Лещук Н.В., 

Стариченко Є.М. 

32 

Виконання НДР, включених до тематичного плану УІЕСР впродовж року Керівники НДР 



 

1 2 3 4 

33 
Реалізація централізованого програмного забезпечення автоматизованої системи 

контролю руху матеріально-технічних засобів структурних підрозділів УІЕСР  

I-II квартал Зизда В.М.,  

Попова О.П.  

34 
Удосконалення форм первинної документації з науково-технічної експертизи (форми 

та бланки звітності) 

впродовж року Хоменко Т.М., 

Гринів С.М. 

35 

Підготовка, забезпечення рецензування та схвалення до друку макету книги: 

Формування національних рослинних сортових ресурсів 1923-2023 (історичні 

нариси) 

І квартал Лещук Н.В.  

Марченко Т.М. 

4. Виставкова діяльність 

36 
Участь працівників УІЕСР у вітчизняних та міжнародних виставкових заходах, 

науково-практичних семінарах, Днях поля, форумах, тощо 

впродовж року Працівники УІЕСР 

5. Міжнародна діяльність 

37 

Заходи щодо забезпечення виконання зобов’язань, що випливають із членства 

України в UPOV 

впродовж року Мельник С.І., 

Голіченко Н.Б, 

відповідальні виконавці 

38 

Забезпечення співробітництва з компетентними органами країн-учасниць UPOV у 

сфері охорони прав на сорти рослин  

впродовж року Мельник С.І., 

Присяжнюк Л.М.,  

Гринів С.М.,  

Голіченко Н. Б,  

відповідальні виконавці 

39 

Обмін досвідом з компетентними органами країн-учасниць UPOV, щодо проведення 

дореєстраційного та післяреєстраційного вивчення сортів, перевірки збереженості 

сортів 

впродовж року Гринів С.М., 

Хоменко Т.М. 

6. Взаємодія з регіонами 

40 

Організація перевірки виконання Програм польових та лабораторних досліджень з 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин та Програми ділянкового (ґрунтового) 

сортового контролю 

постійно Гринів С.М., 

Хоменко Т.М., 

Іваницька А.П. 

41 

Контроль за дотриманням технологічних та методичних вимог пунктами досліджень 

під час проведення польових дослідів 

постійно Лещук Н.В., 

Гринів С. М, 

Хоменко Т.М. 



 

1 2 3 4 

42 
Залучення спеціалістів (агрономів-дослідників) до міжнародних заходів та виконання 

планів дій, програм, меморандумів, угод тощо 

постійно Голіченко Н. Б. 

директори філій 

43 

Підтримка та удосконалення автоматизованої інформаційної системи УІЕСР для 

проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин, ділянкового (ґрунтового) 

сортового контролю та лабораторного сортового контролю 

впродовж року Стариченко Є. М., керівники 

структурних підрозділів УІЕСР, 

директори філій 

44 

Надання консультацій, методичної та практичної допомоги спеціалістам філій на всіх 

етапах науково-технічної експертизи сортів рослин  

впродовж року Лещук Н. В., 

керівники структурних 

підрозділів 

7. Заходи з антикорупційної діяльності 

45 Організація виконання Антикорупційної програми УІЕСР на 2023 рік впродовж року Ситник В. Г. 

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

8. Моніторинг і контроль виконання 

47 

Закони України, укази Президента, постанови Верховної Ради України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства аграрної політики 

та продовольства України, накази УІЕСР та зміни до них, розпорядження, протоколи 

та доручення 

постійно Шульга І.А.,  

Бобонич Є.Ф., керівники 

структурних підрозділів УІЕСР, 

директори філій 

 

 

 
 


