ДОДАТОК 1
ПЛАН ЗАХОДІВ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ НАУКОВИХ ЦЕНТРІВ НААН
1№
п/п

1.

2.

Завдання

Підвищення ефективності наукових
досліджень,
удосконалення
організаційної
інфраструктури
Національної академії аграрних наук
України
та
системи
науковоінноваційного забезпечення розвитку
аграрного сектору
та сільських
територій, розвиток комерціалізації
наукової і інноваційної діяльності в
регіонах в умовах децентралізації
влади і управління в Україні.

2Поліпшення

науково-консультаційного
та
інформаційного
забезпечення
сільськогосподарських
підприємств,
особливо, фермерів та особистих
селянських
господарств
в
зоні
діяльності міжрегіональних наукових
центрів НААН

Заходи на виконання завдань

Виконавці

Забезпечити організацію створення обласних Головні наукові установи міжрегіональних
наукових центрів НААН як підпорядкованих наукових центрів (Лупенко О.Ю., Черчель
формувань МНЦ.
В.Ю., Соколов В.М., Кириченко В.В., Стасів
О.Ф.)

Опрацювати
основні
положення
середньострокових
програм
наукового
забезпечення розвитку сільських територій на
період до 2025 р. та запропонувати їх розробку
обласним державним адміністраціям
Забезпечити формування переліку інноваційних
продуктів наукових установ НААН для
широкого впровадження міжрегіональними
науковими центрами НААН

Підготувати пропозиції до проект Закону
України «Про сільськогосподарську дорадчу
діяльність» щодо узаконення участі наукових
установ НААН і закладів аграрної освіти у
наданні соціально спрямованих дорадчих
послуг,

Головні наукові установи міжрегіональних
наукових центрів (Лупенко О.Ю., Черчель
В.Ю., Соколов В.М., Кириченко В.В., Стасів
О.Ф.)

Строки
виконання

Вересень жовтень
2019 р.

Грудень
2019 р.

Науково-організаційне управління НААН до кінця
(Гузеватий
О.Є.),
Відділення
НААН: 2019 року
землеробства, меліорації та механізації
(Камінський
В.Ф.),
рослинництва
(Кондратенко П.В.), зоотехнії (Жукорський
О.М.), ветеринарної медицини (Мандигра
М.С.), аграрної економіки і продовольства
(Саблук
П.Т.),
наукового
забезпечення
інноваційного розвитку (Вергунов В.А.)
Головні наукові установи міжрегіональних
наукових центрів (Лупенко О.Ю., Черчель
В.Ю., Соколов В.М., Кириченко В.В., Стасів
Грудень
О.Ф.)
2019 р

Cтворити на базі Міжрегіональних і обласних Відділення
наукового
забезпечення
наукових центрів НААН обласні та районні інноваційного розвитку (Вергунов В.А.)
сільськогосподарські дорадчі служби.

2020 р.

3.

4.

5.

6.

7.

Нормативне забезпечення діяльності підготувати зміни і доповнення до власних
міжрегіональних наукових центрів статутних документів з урахуванням виконання
НААН
функцій
головної
наукової
установи
міжрегіональних наукових центрів та надати в
Академію для затвердження.

Головні наукові установи міжрегіональних
наукових центрів (Лупенко О.Ю., Черчель
В.Ю., Соколов В.М., Кириченко В.В., Стасів
О.Ф.), Новаковський Л.Я.

Науково-методичне
забезпечення Постійно надавати необхідну методичну та
діяльності Міжрегіональних наукових практичну допомогу міжрегіональним науковим
центрів
центрам
щодо
науково-методичного
і
нормативного забезпечення їх діяльності.

Науково-організаційне управління НААН
(Гузеватий
О.Є.),
Відділення
НААН:
землеробства, меліорації та механізації
(Камінський
В.Ф.),
рослинництва
(Кондратенко П.В.), зоотехнії (Жукорський
О.М.), ветеринарної медицини (Мандигра
М.С.), аграрної економіки і продовольства
(Саблук П.Т.), наукового забезпечення
інноваційного розвитку (Вергунов В.А.)
Науково-організаційне управління НААН
(Гузеватий О.Є.), Відділ прогнозування
бюджетних
програм
та
фінансового
забезпечення (Земляна І.Ф.)

Фінансове забезпечення діяльності При внесенні змін на 2019 рік та розробці і
Міжрегіональних наукових центрів
затвердженні
кошторисів
бюджетного
фінансування на 2020 рік для головних наукових
установ
МНЦ
врахувати
потреби
для
функціонування
додаткових
структурних
підрозділів, які забезпечуватимуть діяльність
МНЦ.
Рекламування
діяльності Забезпечити
проведення
цілеспрямованої
Міжрегіональних наукових центрів
рекламної кампанії з використанням преси,
інтернет-ресурсів, радіо, телебачення, рекламних
фірм.
Підвищення
результативності Підготувати пропозиції щодо створення на базі
функціонування
науково- експериментальної мережі міжрегіональних
експериментальної бази, ефективного наукових центрів науково-виробничих об’єднань
використання земельних
і інших з виробництва наукоємної продукції
природних ресурсів НААН.

Головні наукові установи міжрегіональних
наукових центрів (Лупенко О.Ю., Черчель
В.Ю., Соколов В.М., Кириченко В.В., Стасів
О.Ф.)
Головні наукові установи міжрегіональних
наукових центрів (Лупенко Ю.О., Стасів О.Ф.).
Відділення НААН: аграрної економіки і
продовольства (Саблук П.Т.), наукового
забезпечення
інноваційного
розвитку
(Вергунов В.А.), Лузан Ю.Я., Новаковський
Л.Я., Ібатуллін І.І. НУБІП (за згодою)

Листопад
2019 р.

Постійно

2020 рік

Вересень
2019 р.

Жовтень
2019 р.

ДОДАТОК 2
Проект
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ
МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ НАУКОВИХ ЦЕНТРІВ НААН
1. Загальні положення
1.1. Науково-координаційна рада міжрегіональних наукових центрів
Національної академії аграрних наук України (далі Рада) є координаційним і
постійно діючим органом, який створюється Національною академією аграрних
наук України (далі НААН) на громадських засадах для прийняття колегіальних
рішень з питань координації формування регіональних програм наукових
досліджень, впровадження інновацій для забезпечення реалізації місцевими
органами
влади і суб’єктами аграрного підприємництва наукового та
інноваційного потенціалу в зоні діяльності центру.
1.2. У своїй діяльності Рада керується законодавством України, положенням
про науково-координаційну раду міжрегіональних наукових центрів НААН,
постановами і іншими нормативно-правовими актами НААН, Мінагрополітики та
МОН.
1.3. Рішення Ради мають характер рекомендацій з питань, що входять до її
компетенції, згідно з цим Положенням.
2. Основні завдання та функції Ради
2.1. Рада
визначає
головні
пріоритети
та
основні
напрями
діяльності міжрегіональних наукових Центрів НААН з питань координації
наукових досліджень та впровадження інновацій в зонах їх діяльності .
2.2. Визначає напрямки діяльності наукових установ, освітніх закладів для
організації проведення аналізу стану науки в регіонах і за результатами
узагальнення цього аналізу пропонує заходи місцевим органам влади, суб’єктам
аграрного бізнесу регіону, МОН, НААН, і Мінагрополітики, спрямовані на
збереження
та
подальший
розвиток
наукового
та
інноваційного
потенціалу регіонів.
2.3. Координує залучення наукових установ та закладів вищої освіти, які
входять в сферу координації центрів, до вивчення потреб регіонів на перспективу
у фахівцях певного рівня кваліфікації та профілю підготовки, формування планів
та організацію наукових досліджень і впровадження інновацій на територіях
визначених в зоні діяльності центрів.
2.4. Обгрунтовує та подає на розгляд Мінагрополітики, МОН, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади пропозицій щодо фінансового і
матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень та впровадження
інновацій з проблем, що мають важливе значення для наукового та інноваційного
розвитку регіонів; сприяє формуванню та реалізації наукової та науково-технічної
політики для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів.
2.5. На Раду покладається:
– визначення
структури,
затвердження
планів
та
звітів
про
діяльність Центрів;

– узгодження створення обласних науково-координаційних рад, наукових
секцій, відділень та експертних комісій Центрів;
– прийняття рішень про участь Центрів у заснуванні організацій, діяльність
яких відповідає меті і завданням Центрів.
2.6. Рада розглядає і схвалює річні звіти Міжрегіональних наукових центрів.
2.7. Рада Центру має право:
– одержувати від науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів
всю необхідну інформацію, що стосується формування науково-дослідних робіт та
створювати робочі групи (комісії) для аналізу та оцінки науково-дослідних робіт,
програм і проектів в інтересах потреб регіону.
– запрошувати до участі у роботі Ради керівників і фахівців наукових
установ, підприємств і організацій регіонів незалежно від відомчого
підпорядкування і форм власності, а також громадські об’єднання, формує творчі
наукові колективи за їх згодою;
- координує свою роботу з МОН, Мінагрополітики, обласними державним
адміністраціями.
3. Структура та форми роботи Ради Центру.
3.1. Склад Ради, а також зміни у складі Ради формуються Президією НААН.
3.2. До складу Ради входять представники Президії НААН, керівники
міжрегіональних наукових центрів, голови науково-координаційних рад центрів,
представники місцевих органів державної влади, представники інших установ та
організацій залучених до виконання завдань центрів.
3.3. Раду очолює голова Ради, який призначається Президією НААН на строк
її повноважень.
Голова Ради представляє Центри у Президії НААН, Мінагрополітики, МОН,
державних і місцевих органах влади, інших установах, організаціях та
підприємствах. За відсутністю голови, керівництво Радою здійснює один із
його заступників.
3.4. Для забезпечення організаційно-аналітичної роботи та діловодства
Голова Ради призначає вченого секретаря Ради.
3.5. Голова Ради організовує роботу відповідно до річного та перспективного
планів, що обговорюються і затверджуються на засіданнях Ради.
3.6. Основною формою роботи Ради є її засідання, які проводяться за
необхідністю, але не рідше двох разів на рік. При розгляді перспективних
напрямів здійснення наукової, інноваційної політики в регіонах на засідання Ради
запрошуються представники органів державної виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, відповідних відомств, установ, організацій.
3.7. Рішення Ради є правомочним, якщо на засіданнях присутні не менше
половини її членів. Рішення Ради оформляється протоколом і вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало понад половину присутніх членів Ради.
3.8. Рада може створювати наукові секції, які формуються з провідних
науковців у відповідній галузі знань. Керівники наукових секцій затверджується
головою Ради. На засіданнях наукових секцій розглядається: тематика наукових
досліджень за конкретним напрямом (галуззю), пропозицій щодо вдосконалення

наукової та інноваційної діяльності, рекомендації щодо доцільності продовження
виконання науково-дослідних робіт тощо.

Додаток 3
проект
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ НАУКОВИХ ЦЕНТРІВ НААН
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ГЛАДІЙ
Михайло Васильович
БАЛЯН
Ануш Валеріївна
ЗАРИШНЯК
Анатолій Семенович
РОЇК Микола
Володимирович
АДАМЧУК
Валерій Васильович
ВЕРГУНОВ
Віктор Анатолійович

-

перший віце-президент НААН, академік
НААН, голова Ради
віце-президент НААН, академік НААН,
заступник голови Ради
віце-президент НААН, академік НААН

-

віце-президент НААН, академік НААН

-

головний вчений секретар НААН, академік
НААН
академік-секретар
Відділення
наукового
забезпечення інноваційного розвитку НААН,
директор
Національної
наукової
сільськогосподарської
бібліотеки
НААН,
академік НААН
Перший заступник голови Львівської ОДА

-

-

ЛОЗИНСЬКИЙ
Василь Миронович
8. СНІТИНСЬКИЙ
Володимир
Васильович
9. СТАСІВ
Олег
Федорович
10. ДОВГАЛЬ Костянтин
Костянтинович
11. НІКОЛАЄНКО
Станіслав
Миколайович
12. ЛУПЕНКО
Юрій Олексійович

-

13. ПЕТРІВ
Іван Михайлович
14. ШЕБАНІН
В’ячеслав Сергійович
15. СОКОЛОВ В’ячеслав
Михайлович
16. УДОВИЦЬКИЙ
Вадим Олексійович
17. АРАНЧІЙ
Валентина Іванівна

-

7.

-

-

-

-

голова НКР Західного центру, ректор
Львівського аграрного університету,
д. б. н., професор, академік НААН
голова Західного центру, директор Інституту
сільського господарства Карпатського регіону
В.о.
директора
департаменту
агропромислового розвитку Київської ОДА
голова НКР Північного центру, ректор НУБІП,
член-кореспондент НАПН
голова Північного центру, віце-президент
НААН, директор ННЦ «Інститут аграрної
економіки», академік НААН
начальник управління аграрної політики
Одеської ОДА
голова НКР Південного центру, ректор
Миколаївського НАУ, академік НААН
голова Південного центру, директор СГІ –
НЦНС, член-кореспондент НААН
начальник
управління
агропромислового
розвитку Дніпропетровської ОДА
голова НКР Центрального наукового центру,
ректор Полтавської державної аграрної

18. ЧЕРЧЕЛЬ Владислав
Юрійович

-

19. НЕЗДЮР Олександр
Володимирович
20. УЛЬЯНЧЕНКО
Олександр Вікторович

-

21. КИРИЧЕНКО
Віктор Васильович
22. КАМІНСЬКИЙ
Віктор Францевич

-

23. ЖУКОРСЬКИЙ Остап
Мирославович
24. МАНДИГРА
Микола Станіславович
25. САБЛУК
Петро
Трохимович
26. НОВАКОВСЬКИЙ
Леонід Якович
27. ЛУЗАН Юрій Якович

-

-

-

академії
голова Центрального наукового центру,
директор
державної
установи
Інститут
зернових культур
директор Департаменту агропромислового
розвитку Харківської ОДА
голова НКР Східного центру, ректор
Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва, членкореспондент НААН
голова Східного центру, директор Інституту
рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, академік НААН
академік-секретар Відділення землеробства,
меліорації
та
механізації,
директор
Національного наукового центру “Інститут
землеробства НААН», член-кореспондент
НААН

-

академік-секретар Відділення зоотехнії НААН,
член-кореспондент НААН
академік-секретар Відділення ветеринарної
медицини НААН, член-кореспондент НААН
академік–секретар Відділення
аграрної
економіки і продовольства, академік НААН
радник Президії, академік НААН

-

радник Президії, член-кореспондент НААН

-

