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2стаття l. Найменування, мiсцезнаходження та пiдпорядкування
науковоi установи

l .l , FIаймегrува}iня Нацiона.llьний науковий центр ,,Iнститут
експерименl,аJIьFtоТ i к"lriнiчноТ веr:еринарноI медицини''.

lдентифiкацiйний код - 00497087.
Скорочене найменування - ННЦ ,,IEKBM'' .

1.2. N4iсце знаходження - 6102З, м. XapKiB, вул.Пушкiнська, 83.
1.3. i-Iiлгlоряltкування: Нацiональний науковий центр ,,Iнститут

експериМент,альноТ i клiнiчноi ветеринарноТ медицини" (надалi Нацiональний
наr,ковиЙ uентр) перебувае у вiдаНнi НацiоНальноТ академii аграрних наук Украiни
(надалi - Академiя) як органу управлiння державним майном, закрiпленим за
Нацiональним LlауковиNI I tентроN{.

1,4, Час створення - Нацiональний науковий ценl,р засноI]аFIий вiдповiдно до
рiшtеt-tня Рuд" народних KoMicapiB Украiни у 1922 роцi i мав назву !ержавний
itlсгtt,гуr, науковоТ i практичноi ветеринарiТ. Згiдно рiшення I_{eHTpa.lrbgo1,o KoMiTeTy
кпрС i Ради N4iгricTpiB СРСР Bi: 1.1 rю,гого 1956 року J\ъ 25З перейменований в
\'краirlський гrауково-/{осJIiдгtил"t iнс-гlлтr,т експериментальноТ ветериlтарiТ. За наказоN,{
по Украiнськiй академiТ аграрнLrх на\,к УкраТни ,}Ф l00 вiд 14 квiтня 1992 року
,,IIpo вllоряllкуваIlня назв iHcTptTr-TiB та станцiй, що входять до Mepeжi УАдЬ) назва
зrriнена на Iнститут експери\,tента,rьнот i клiнiчноi ветеринарrrот медицини
}'^paTtlcbKoT ака;:(емii'аграрtlих наYк. Згi:но Указу ГIрезидента Украiни вiд З березня
](JUб року лЬ l86/2006 <Iipo надання Iнсти.гуту експерименr:альноТ i клiнiчноi
bJ гЕ,ринарrrоТ медицини уААН статус\/ нацiонального наукового цеI{тру)), посf.анови
lil,.-зrrдiТ УкраiнсЬкоТ акаделrii аграрних HavK Украiни вiд l6.0з .2006 року (протоко.тI
.\] j ) та наказу УкраТгrськоl' акадешriТ аграрних rlачк УкраТни ль зЗ вiд 24 березлlя
]lii_lO р. IIttзt]а зьtittеllir lra I lаrtiоllа-ltьний гiаr ковий LIе}I.гр ,,Iнс.гиту,I. експериN,IеH.I.эJIIэIIoT
, к.riнiчноТ ветеринарноi N,Iедицини".

1.5. l{irоча I-rазва I]изначена вiдповiдtIо до наказу i-IarliotlartbнoT академiТ
.]I-рарних наук Украi'ни вiд 01 вересня 2010 року J\lЪ 69 <ГJро найменуван}Iя

",,,г1,1I-Iов,tli/-tllрисмС,гв та орt,аьriзаuiй Нацiональноi академiТ аграрних наук Украiriи>.
1.6. НацiонаJIьному науковомУ центру пiдпорядкованi як саN.{остiйнi с1атчтнi

-_ 'скr,и з rIравами tоридичноТ особи:
- одеська дос;riдна стант{iя НацiоныIьного наукового центрy ,.Iнс.гитут

: : - 1,1-]Il \{eIll'aJlbltoj' i клi гriчrtоТ ветеринарноТ N4елицини".
._r.,rl,гilф i каrtiЙrlи й код 20990045

-rr0O2З м. Одеса, пр. Свободи,2.
- Крипlська ltос.lliдна станцiЯ Нацiонального наукового центр)/ ,,IHcTIlTvT

_ " _' :],:\Ielll'aJlbrroT i к"ltir,riчноТ ветеринарноТ медиll,ини".
_.-,i: l Ir(li rtаrtiйrrий Ko;t 05505302



Стаття 2.
2.I. Нацiональний науковий

фуrrдамент€lIlьних та прикладних

OclloBHi напрямклt дiяльностi
цеFIтр створено з метою проведення

дослiджень, спрямоваIIих на забезпечення

ЗЗ 409 6, пr. Сiмфероl]оJl ь, селI] tr{е КолtсомоJIьс ькиI:i, вул. Садо ва, I2a.

веl'еринарного благополуччя в державi; розробки наукових коrrцепцiЙ, нових
методичних пiдходiв i рiшень, якi забезпеч)/Iоть lIрогрес ветеринарноi науки,
отримання екологiLIно чистоi гrродукrlii висоtсоi яtкос,ri .

2.2. OcHoBHi trапрялткt.l дiяrtьпостi .{ацiоналI)IIс го наукового цеIIтру :

ВивченItя проблепr iпryrliTeTy прII захворrовitнI{ях сiльськогосподарських
ТRаРиII та розробка засобiв i заходiв пiдвищення стiЙкостi тварин щодо хвороб;

' - РОзробка ефективних сIIстем дiагностики, лitсувалtня i профiлактики
iнфекцiйних та iнвазiйних хвороб великоi рогатоI худоби, свиней, овець, птицi,

та дрiбних домашнiх тварин;
- РОзробка експрес-методiв визначення мiкотоксинiв, пестицидiв та iнших

небезпечнLIх речовин в кормах та продукцii тваринницького походження;
- виготовлення лослiдно-пром}lсJIових серiй вэтеринарних препаратiв,

розробка техно.ltогiЙ промислового вироблIицтва I]a бiоrliдприсмствах Украiни i
пi;tроздiлах Нацiоltаrtцного наукового I{eIITpy з MeToIo подальшого впровадження ik
у вrлробництво;

апробацiя та впровадженнJI у виробttицтво хiмiотерапевтичних та
б iо;rогiчних препаратiв;

- аналiз епiзоотичного i ветеринарно-санiтарного стану
га розробка рекомендацiй державнiй ветеринарнiй медициrri;

тваринниtIтва Украiни

- розробка питань економilси та органiзацii ветериIIарноi справи;
- проведення дiапrостичIIих, лiкувалыlих,

протиепiзоотиLIних захолiв, tl також IIаукове забезпечеIlня

профiлактичних

розробок дJIя заI\{овltикiв
tla територii YKpaihII та за iT межамп;

- здiЙснення освiтньоi лiялыlостi IIа третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBrri
вищоТ освiти згiдно з чинним законодавством;

- господарська дiяльнiсть згiдно з чинним законодавством.
2.3. Нацiональний IIауковий цеIrтр в своiй дiяльностi керуетъся Конституцiею

УкраТш, Законами Украiни ,,ПRе наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", ,,Про
ilcoб.lttBtlcTi правового режиму дiяльrrостi НацiоlIальноi академii наук Украiни,
r:ацiоttальних гаJIузевих академiЙ I{ayK та стэтуту iх майнового комплексу",
Еtолдэтнлtl,*, Щивiльtlим та Господарським l(одексаNtи YKpairtlt, ittшlлNIи законаNIи,
ah-Ta}tII ПрезилеIrта Украiлrи, КабitIету MiшicTpiB УкраТtrи, Статутопt Академii та цим
С гат..,r olt.

Статут Нацiонального наукового центру затверджуеться президеFIтом

бд;кiл



Аrtадемii.
Статут НацiоIrальЕого наукOвого цеIIтру погоджусться

i rrауки УкраТни.

Вилl^rення земельних дiлянок здiйснtоеться лише за
-\;:a:eMiT вiдповiдно до Земельного кодексу Украiни та

4

з MiHicTepcTBoM осtзiти

Земельнi дiлянки, що перебуваIоть у постiйному користуваннi Нацiонального
}tз\тового центру, мо}куть в[Iкористовуватись без змiнлt цiльового призначенuя
гri;ттрltсмствами, засноваIIимLI tta змiшанiй форплi власностi (на базi об'еднання
:,tai,.Ha рiзнlлх форtvt власностi), створеннимI{ за участrо НацiоII€tлыIого наукового
LlеЕггр\,. який зберiгае при цьому право IIа земелыri /дiляrlки.

З.-1. Нацiональний науковий цеIlтр Ira добровiльних засадах за погодженням з

ГIрзlшiсtо Академii MorKe брати участь у наукових та господарських об'еднаIrrrях.

Дiя"ъкiсть в об' еднаннях пiдконтрольна Президii Академii.
3.5. З метою з€rл)чення додаткових коштiв для фiнансування аграрноi HayK}I та

з:,riцпglц" експериментальноi бази НацiоllальнийI науковиi.i центр i його дослiднi
сганrtiТ \rox(yTb брати участь у лiялыrостi rriдприемств та органiзацiй засIIованIлх IIа

з.rriшшrit"t формi власIIостi (на базi об'сдIIа[II-Iя пtaiiHa рiзнlлх форпл власностi), якi

С т а т т я 3. Юридичний cTaryc Нацiоllального цаукового цеIIтру
З. 1 . Нацiонагlьний науковий центр е державною бюджетною науковою

установою.
3.2. Нацiональний науковий ценlр е юрllдичною особоlо. BiH мае

вiдокремлене майно, самостiйний баlанс, реестрацiйнi рахунки у вiддiленнях
.Щержавноi казначейськоi служби Украiни, може вiд свого iMeHi набувати права та
обов'язки, бутлl позйвачеrпr i вiдповiдачепл в судах.

ГIрава та обов'язки IорIIдичноТ особлI НацiонаrrьтIий науковий центр
набувае з дIи державIIоi реесrрацii.

3.З. Нацiональний науковlлй цеIIтр засноваIIий на державнiй власностi на
ocHoBHi засоби, iнше маЙно, закрiплене за ним Академiею, та придбане за рахунок
загiшьного та спецiального фондiв ,.Щержавного бюджету, що е eKoHoMi.IHoro
основою його дiяльностi. За Нацiональним науковим цеIIтром також закрiпленi
земельнi дiлянки, якi використовуються для забезпечення дiяльностi АкадемiТ,
наданi Йому Ita правl постiЙного користуваI{ня землеIо, що посвiдчуеться державним
актом.

Зеrиrri дос.тtiдллих полiв Нацiонального IIаукового центр)r та з цilIними грунтами
вi:носяться до особливо цiнttи.х земель i ix вилуrення длrI суспiльних потреб не
_lсгт\,сF:з.сться, за виключеннrIм випадкiв, вLlзначеrtлtх ЗемеJIьним кодексом УкраiЪи.

НацiоналыIоIо академiею аграрних наук УкраiЪи земельних питань.

рiпrелtням
Порядку

Президii

РОЗГJIЯДУ

.-TBopHi за rIастю I-IацiоlrалыIого IIаукового цеIIтру i вiдповiдаIоть його профiлrо. За
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згодою ПрезилiТ АкадемiТ до статутних фондiв цих пiдприемств (об'сднань) можуть

бу,ги rtередаr-ii майноtзi права iнтелектуальноi власностi за умови збереrкення

викJючних майнових прав за Нацiональним науковим центром у порядку,

встановленому закоFIодавством Украiни.
Статути та iншi установчi документи створюваних пiдприсмств (об'сднань)

Ilo] о:tziуIоl,ься з ГIрезидiсю Академii.
3.6. У вiдповiдностi до законодавства iB межах, зазначених цим статутом,

IIацiонаrrьний науковий центр самостiйно вирiшус питання, гtов'язанi з його

на\ ковою та господарською дiяльнiстю, вступае вiд свого iMeHi у договiрнi
вi:носини з iнпrими установами, органiзацiями i пiдприсмствами.

I-iацiона_тlьний науковий центр мас печатку, на якiй зазначеFIо його

н:]й\Iенування та належнiсть до дкадемiт, iншi печатки та кутовий штамп, необхiднi

.-1.1я веJtення дi.uоводс,гва, може мати знаки для ToBapiB, послуг, якi рееструIоться
вi:повiдно до законодавства,

З.] . Нацiоrrа"ltьний науковий центр користусться землею та iншими
прltродFlими ресурсами вiдповiдно до статутних цiлей свосТ дiяльностi.

3.В. Нацiональний науковий центр несе вiдповiдальнiсть за своiми
зобов'язаннями згiдно з чинним законодавством. Укладаючи угоди, Нацiональний
Herковий tleljTp може браT,и tra себе,гiльки TaKi фirrансовi зобов'язаFIня, виконання

якItх забезпечус,tься tsJIасними доходами вiд його лiяльrrостi.
3.9. Перед Нацiональним науковим центром звiтус кожний суб'скт MeperKi

Н:ttiоttалыIого наукового центру за свою наукову дiяльнiсть, яку здiйснrос згiдно з

чllннl1\1 законодавс,гвом. Ilацiональний науковий центр звiтус перед Академiеrо в

\ . i.tltOt]"teI{OMy lIоря/lкY.

С т а т l- я 4. Майно Нацiоllального наукового ltelrT-py

-1.1 . N4айно LIацiонального наукового центру складають Bci матерiальнi та

..з..::,tтерiальтлi активи (об'скти майtrовоt,о комплексу - FIа.r,{алi майно), якi

t,,]. ,,it)I]\lо,I,Ilся IIа саьлос,гiйIlоN,Iу ба.llансi tlayKoBoT установи i закрiплет,тi за неЮ

\:,-:_]с\Iiсю, а такох< придбанi науковою установою за рахунок бюджетних коштiв та

.;. __lTiB вiд фiнансового-господарськоi дiяльностi, або rlабутi iншим шIляхом, не

3;,jlrроненИМ ЗаКОНОДаВСТВОМ.

J.2. /{жерелами формування майна Нацiонального HayKoBoI,o центру с:

- _Iержавне майно, переданё'Академiсю;
- кошти лержавного бюд}кету, що видiляються Академiсю на фiнансування

:: ;,, .tt]во-Jослt iдних робiт;
- ;оходи, одержанi вiд реалiзацiТ HayKoBo-TexrTi.tHoT продукцiТ та рiзних видiв

_ r-l t-. . r_-lf ilpc ькоТ /ti я"ltьl loC-l'i ;

- пасивнi доходи (проrrенти, дивiденди, cTpaxoBi платех<i, роялтi);
- Kalli,гaltblti вк.ltалегtня i дот,ацii бrодя<е,гiв;



- придбане майIIо itrшого пiдприемства, органiзацiТ;
- КОшТLI або маЙно, якi Irадходять безоплатно чи у виглядi безповоротноi

фiнансовоi допомоги або добровiльних пожертвувань пiдприемств, органiзацiй та
громадян;

- iншi джерела, не забороненi законодавством УкраТни.
4.3. ЩеРжаВне майно, яке закрiплене за Нацiонаrrьним науковим центром

АrСадемiею як органом управлiнIIя державним майном, II€шIежить йому на правi
господарського вiданllя. Здiйсrrюючи це право, Нацiоrrалылий науковий центр може
ВIIКОРИСТОВУВаТи це маЙно для участi в цивiльних вiдtIосиtI€lх, у тому числi для
ПРОВаДЖення фiнансово-господарськоi дiяльностi, вiдповiдно до статутних цiлей та
ts }.lежах cBoei цивiльноi правоздатностi.

4.4. На нерУхоме державне майно Нацiонального наукового центру не може
бlтlr звернуто стягнення за претензiями кредиторiв.

4.5. ВiдчУження нерухомого майна Нацiонального наукового центру
З.riЙСнюетЬся лише з дозволу Президii АкадемiТ в порядку, визначеному Кабiнетом
ltliHicTpiB Украiни.

4.6. Продаж осFIовrIих засобiв IfацiоII€шьного наукового цеFIтру здiйснtоеться
-]ИШе На коНкурсних засадах. Кошти, отриманi вiд використання та реалiзацii маЙна
НаЦiОнального наукового центру в повному обсязi зuLлишаIотъся в розпорядженнi
НацiОнаrrьного наукового центру i спрямовуються на виконання його статутних
завдilнь.

4.7. Слисання державного майна з балансу Нацiон€tльного наукового центру
шоjке здiЙснюватися ним з дозволу Президii Академii в порядку, встановленому
з:lконодавством.

4.8. Передача плайна, якс перебувае на ба-пансi одIliсТ HayKoBoi установи, на
баlанс iншоi науковоi установи, пiдприемства, органiзацii, що вiднесеrri до вiдання
FL\ДН здiйснюеться на безоплатttiлi ocHoBi на пiдставi рiшення Президii Академii та
в },gtановленому нею порядку.

4.9. Майном та коштами, одержаними Нацiональним науковим центром вiд
:i-ьъностi (u тому числi зовнiшньоекономiчноi), благодiйними внесками i
поuкертвуваншIми органiзацiй (в тому числi мiжнародних) i приватних осiб, а також
ХОШтzlми i маЙном, отриманимII на пiдставах, що не суперечать чинному
захонодавству, Нацiональний лауковий центр розпоряджасться самостiйно,
вirтповi.ЩIо ло кошторису доходiв i влtдаткiв. Порядок i,x вIrкористашш
встzlЕовJIюсться вiдповiдIиN{ц норIuативно - пр авовими актам и.

.ЩОходи Нацiонального наукового цеIIтру використоI}уIоться виклIочно для
фЬансування видаткiв на його утримання, реа.гliзацii цiлей та напрямiв дiяльностi,
tsiiзЕачених цим Статутом. Забороняеться розподiл отриманих доходiв або ix
ч...:;iнIl серед засновникiв, працiвникiв (KpiM оплати ix працi, нарахування сдиного



соцitшILIIого внескУ), члеrtiв оргаrriв угlрав.lrittня,I,а iнших пов'язанлIх з IIими осiб.
4.10. Наrцiональний науковлtй центр мае право з дозволу ПрезlлдiТ Академii та в

установленому нею порядку передавати В оренду закрiплене за Нацiональним
науковим центром державне майно, яке вiдноситься до основних засобiв i не
використовуеться з науковою та виробничою метою на вигiдних для нього умовах,
керуючись чинним законодавством про оренд} майна.

КОШТи, отриманi вiд оренди об'ектiв майтlового комплексу, в повному обсязi
спрямовуються на виконання статутних завдань Нацiонального наукового центру.

4.11. ЗбИтКи, завдаrd НацiонаIьному науковому центру в результатi
порr/шеннЯ йогО майtловиХ праВ Iоридичними та фiзичrIипли особами,
вiлшкодОвуIоться Нацiонщlьному науковому центру в установленому
тш(онодавством порядку, зокрема, за рiшенrrям суду.

С Т а Т Т я 5. Права та обов'язки Нацiонального наукового центру
5.1. Нацiона-гlьний науковий центр мае право самостiйно:
О ВИЗНаЧаТи стратегiю розвитку вiдповiдно до державних проIрам, науково_

технiчних прогнозiв та прiоритетiв;
о за рахунок коштiв спецфонду купувати цiннi папери, випускати та

:е;- 1ЗОВУватI{ ц1}Iн1 папери в tIорядку, BcTaHoBлetIoMy зако}Iодавством YKpaiЪIr;
. визначати сlруктуру управлiнrrя Нацiонального наукового центру,

ровробляти штатниЙ розпис, затверджуючи Його в установленому порядку;
,,, . СТВОРЮВати вiдособленi пiдроздiли без права юридичноi особи i
заrверджувати Положення про них, а також лiквiдувати цi пiдроздiли;

О ПРОВОДИТи ocBiTHlo дiяльнiсть на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вищоi
швiтп;

о реалiзовувати cBolo продукцilо, роботлr i послуги, залишки продукцii з

ДШЩДЩЮС ЗеМеЛЬних дiлянок за цiнаrrли, що формуlоться вiдповiдно до умов
ШШriчноi дiяльностi, а у випадках, передбачених законодавством Украiни, за
Ешовленими державними цiнами;

О В УСТановленому порядку видавати i розповсюджувати HayKoBi працi,
,ц::.:iа-lи з'iЪдiв, конференцiй, ceMiHapiB, методичнi вказiвки, рекомендацii та iншi
llTcpia.,ш.

52. Нацiональний 
"чу*о"iiй центр може вiдкривати ра(унки в установах

бlпiв для здiйснення операцiй в iноземнiй валютi за вiдповiдними балансовими
IrrЦ"ЕЕЦПr Згiдно з вимогамI,I норматив}Iих aKTiB Нацiонагrьного банку УкраТни.

5З. Нацiональний науковиii центр зобов'язаItий:
- Забезпечувати високу якiсть дослiдхсень, систематично узагальнювати ik

ПЧГЛ.tr'ЛИ, СТВОРЮВаТи Умови для реалiзацii творчих можливостеЙ члеIIiв колективу
rr rлif,сшовати ik соцiа.гlьний захист;
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- органiзовувати i проводити стажування, в тому числi за кордоном, а також

чt,рез сiriльнi з вищими навчальними закладами кафедри та iншi форми;
- забезпечувати цiльове використання закрiпленого за ним майна та

вlt:i.-iених державних коштiв,
- враховувати при визначеннi стратегiТ науково-дослiдноi та господарськоi

:iя.-tьнос,гi державнi контракти, замовлення та iншi договiрнi зобов'язання,

- проводити виробничу перевiрку, вдосконаJIеFIня, осво€ння та адаптацiю до

\Iil-цевltх умов прогресивних технологiй у тваринництвi, брати участь в реалiзацii
п,,_-trгрt1\1 з селекцii сillьськогосподарських тварин та розвитку племiнного
l З;:аI{ННИЦТВа;

- забезгtечувати сво€часну сплату податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв)

.-. ,]-'1gа7lgту та iнших вiлрахувань згiдно з чинним законодавством;
- з;tiйсrrrова,ги булiвгrиuтво, реконструкчiю,га капir:а-riьний ремонт основних

фон:iв, своечасне освоення нових виробничих засобiв та введення в дiю придбаного
'.-_,1 ,К\'ВаFIНЯ;

- забезпечувати себе матерiально-технiчними засобами, необхiднимидля
, __' r,-н.-IIгlя cllocT /tiя;rьгlосr,i;

- всс,ги llepBиIlIty /(ок}N{сrl,гацitо ,1ослiлжеLль :]а вiлгrовi/tllими формами,
- гtолiпшувати матерiальне становище rrрацiвникiв вiдповiдлtо до чинного

*.--,:lt)_]&BCTB? та рiшень ПрезилiТ лкадемii, своечасно розраховуватися з

__:. ,iвнtlками Нацiонального наукового центру за виконанi роботи;
- вiiко}Iуваl,и норми i вимоги, що стосуються охорони працi, по}кежFIоi

].,..-KlI. охорони довкiлля, рацiонального використання i вiдтворення природних

] : _", :-.-iB l,а еколоI,iчноi безпеки,

- здiйснювати заходи з удосконалення органiзацii свосТ дiяльностi.
_<.J. Нацiона;tьний науковий цен,гр здiйснюе бухгалrтерський облiк результатiв

_: - :tlбоL,и i веле бухl,а_ltr,ерську й статистичну звiтнiс,гь зt,iдrtо з закоIIодlаIзством.

]rrpeKTop llацiонального наукового центру та головний бухгалтер шесу,гь

_ -_ n.].lbгIy вiдповiдальнiсть за органiзацiю i додержання гIорядку веденlJя облiку
-_ : _.OCTi.

_{._i. Ревiзii i тематичнi перевiрки роботи Нацiонального наукового центру
_- __];lься Акалемiсtо, а l,акож фiнансовими та iншип,tи контролюIочими оргаI{ами,

_ :. згi:но iз законодаI]ст-RQм покладеFIi функuiТ контролIо за дiяльнiстю
__ _, - :,icTB. ycTaI]oB, органiзацiй.

_-,,.__:сlllJN,lи сиJ]а]\,1и FJацiогlаrlьний rтауковий цеII,гр проводlить ревiзiТ i перевiрки

. - . i Iriдtrорядкоtsаних йому FIаукоtsих орr,анiзацiй, досlriдIlих госllоларсl,в 1а

,_s 1б.

: ,l, За порушення договiрних зобов'язань, розрахуI{ковоТ i полатковоi

_ _ _ ,,.it. вимог /{о якостi про7rукцiТ та iнших правиJI здiйснення господаРськоi



дiя.ltьностi, Нацiоlлаtьнлtй
законодавством.

llayKoBllli IIенlр }Iece вiдповiдальнiсть, передба.lеtлу

С т а т т я 6. Управлiшня Нацiональнпм науковим центром i
самоврядуванIIя трулового колектпву

6.1. Управлiння Нацiональним науковим центром здiйснюеться вiдповiдно до
Статугу Академii та цього статуту на ocHoBi поеднання прав АкадемiI щодо
пrcподарського використання державного майна, шередаIIого в користуваIIня
Нацiонального наукового цеrlтру i прллнципiв самоврядуваIIня трудового колективу.

6.2. Академiя:
- призначае на посаду i звiльняе з посади директора Нацiон€tльного наукового

цеЕгрУ та Його засryпникiв з HayKoBoi роботи у порядку, передбаченому Стаryтом
Амдемii;

- затверджуе статут Нацiонального наукового центру та змiни до нього,
зДiЙсшое контроль за додержаrrням статуту i прил"tмае рiшення у зв'язку з його
пqрушенням;

- здiЙснюс контроль за HayKoBoIo i господарською дiялЪнiсrrо Нацiонального
Еа)rкового центру;

- затверджус план розвитку Нацiонального наукового центру, укладае з ним
-эр,хавнi контракти на виконання науково-дослiдних робiт та пiдготовку наукових

- здliйснtос конlроль за зберех<еlll{ям та ефектltвним використаIIням
.,--: :_lеного за НацiоrrальFIIIм наукови]\,I IdeIITpoM державIIого пцаЙна.

6.3. Академiя не втручасться в оперативII,/ i господарську дiяльнiсть
-.: ..]чLlьного наукового цеIIтру, якщо вона здiйснIоеться вiдповiдrIо до цього

' 
i.-r. Академiя здiI?снrос своi права по управлirлню НацiонaJIьIIим науковим

_; _:o\t через його директора.
6.5 Щиректор Нацiонального наукового центру обираеться таемним

:..-J,.ванIIям на зборах колективу наукових rrрацiвнрIкiв на TepMiH до 5 poKiB з

-:::]\1 бути переобраниьt i признаIlаеться ila посаду презид(еIIтом НААН.
.I[HpeKTon здiiIстttос оперативIIе уIIравлiння Ifацiональним науковиIu цсIIтром.

Bifi Еесе персонЕrлыIу вiдповiдальнiсть за дiялыriстъ Нацiонального IIаукового
_-_l:\. в тому числi за органiзацirо науково-дослiдних робiт, пiдготовку наукових
r.а{,Ц скJIадання i виконання кошторисiв, збереження закрiпленого за
Iйцiона-тьним науковим центром державного майна, забезпеченнrI пожежноi
безпеlги його об'ектiв, створення нalлежнl.rх соцiально-екоrrомiчних умов членам
тр!-Jовою колективу та дiяльrtiсть пiдrrорядкованIlх дослiдних станцiй.
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,Щlректор, дirоrlи в межах закоIIодавства, в iHTepecax НацiоIrалыIого
}IаУКОВоГо rIeHTpy, згiдrtо з Ko}IlpaKToIlt та цим Статутолt, самостiЙно вирiшуе
питання дiяльностi Нацiонального наукового Центру, за винятком питань,
вiднесених до компетенцii Академii, зокрема:

. ОРганiзуе i здiЙснrос керiвництво науково-дослiдною i господарською
ДiЯЛЬНiСтю Нацiонального наукового центру та загальне керiвництво
ПiЛПОРЯДКоВаними НацiоналыIому IIауковому центру науковими установами i
самостlиними дослlлними господарствами;

О Дiе без окремоi доliiреностi вiд iMelli НацiоналыIого наукового центру,
пре.lстzlвJlяе йо|о в установах, органiзацiях i пiдприеN{ствах;

О РОЗПОРЯДЖаеТЬСя маЙном i коштами згiдно iз законодавством, Статутом
_\шемii та цим Статутом;

. УкJIадае договори, в тому числi мiжнароднi, необхiднi для виконання
поlL]аJених на НацiональниЙ науковиЙ центр завдань, видае довiреностi;

. В Межах cBoei компетснцiТ видае нак€ви i розпоряджеIIня обов'язковi для
Bci_x пi:роздiлiв та працiвникiв Нацiоншtьного наукового центру;

О З8ТВ€Рджуе поJIоженIш про cTpyкTypHi пiдроздiли i визначас функцiональнi
] :,' я;1,1t Тх працiвникiв;

О ПРиЗнаЧае частину складу вченоi ради Нацiонального наукового центру;
О Забезпечуе дотримання працiвниками правил внутрiшнього трудового

_'_ j__':Я-]КУ;

. СаМОстiЙно визначае органiзацiЙну структуру i розробляе штатний розпис
i:,".ОнеrЬного наукового центру з урахуванням уN{ов та фонду зарплати, подае
l, :] _ э, Ii{цтву Академii для затвердх(енIш;

О ЗДiЙснtое irrmi повноважеIIIIя, передба.lеlri Статутом Нацiоrrального
:.,"::_^зого центру та його коIIтрактом з Академiсю.

6.б. Щиректор Нацiонального наукового центру щорiчно до 1 березня
:: l-"-эОГо року звiтуе перед науковим колективом працiвникiв за свою дiяльнiсть.

6.7. Заступник директора з науковоi роботи Нацiон€lльного наукового центру
ШIm,Е:rЧаеТЬся на посаду i звiльняеться з неi рiшенням ПрезидiI за поданням
iШовiщого вiддiлення Дкадемii.

З.СТУПНиКи Директора здiЙснюIоть cBoi функцii i повноваження вiдповiдлrо до
обоз'вкiв, визначенIЖ директороМ Нацiонального науIiового Цен'ЦРУ, i несуть
, --rзi:а.rыliсть за стаII у /{орученiЙr сферi i,хньоi дiялылостi перед директором, а
rýr!пЕIrк директора з IIауковоi роботи - i перед Президiеiо Акалемii.

б.8. Головний бухга.штер НацiонЕtльного I{аукового центру призначаеться на
ЩД} i звiльняеться з неi директором Нацiонапьного наукового центру .за

шхtlIIеЕЕям з президентом Академii.
6.9. Замiщення вакантних посад наукових працiвникiв проводиться на



ll
конIryрснiй осноRi у
затверджуються директором

BcTaItoBлeI{oMy порядку. Результати KollKypciB
НацiоllалыIого IIаукового цеIIтру.

Iншi працiвники Нацiонального наукового центру приймаються на роботу i

Органiзацiя наукового, матерiально-технiчного та iншого забезпечення

дiяlьностi в Нацiональному науковому центрi покJIадаеться на його апарат

}'првltiшtя.
6.10. Виробничi, трудовi та соцiально-економiчrri вiдносини Нацiонального

на\ховою IIентру з працiвниками реryлIоються законодавством.
6.1l.,Щиректор пiдпорядковаIлоi Нацiональному науковому цеrшру науковоi

,..-T,aHoBIl, а тако}к заступники директора з науковоi роботи призначаIоться в

- -- : :_-ц,. передбаченому Статутопл Академii.
6.|2. Трудовlлй колектив Нацiонального наукового центру становлять yci

звi--lьгtяються з роботи в загальному порядку, передбаченому законодавством.

центром в трудовихгрошfuцни, якi знаходяться з Нацiональним науковим
BiTнoclдlax та своею працею беруть участь в його дiяльностi.

З }1етою врегулIовання виробничих, соцiально-економiчних вiдносин та
r:Iпо;Dкення iHTepeciB працiвникiв i керiвництва Нацiон€tльного наукового центру
}dr нпми вiдповiдно до законодавства укJIадаеться колективний договiр, який

-;r."суеться уповноважеIIими представниками cTopiH.
Повноваження трулового колективу ре€rлiзуються загzшьниrrrи зборами та iх

-.:...1),I 
ОРГаНОМ.

Irгереси liрудового колективу представляе профспiлковий KoMiTeT
:-::"-_.-,;еlьного наукового центру, якиЙ обираеться i дiе згiдно iз законодавством.

С т а т т я 7. Науково-дослiдна, господарська та соцiальна дiяльнiсть
7.1. Нацiональний науковий центр ,,Iнститут експериментЕlльноi i клiнiчноi

нершарноi медиIlини", що € головною науково-дослiдною установою з

шершарноi медицини в YKpaiHi, дiе як методологiчний i науково-органiзацiйний

-=.т. :{оординуе дослiд}Itення з проблем, що фiнансуються Академiеrо, в т. ч. тих,
;.- -:.]зо.]яться iншими науковими установами i кафедрами вузiв краiни, надас iM
:. _ -,.--:н\, допомоry в проведенi цих дослiджень та в пiдготовцi наукових кадрiв.

tloгo робота спрямована на забезпечення стiйкого ветеринарного б.lrагополуччя
твryшщькоi га-гlузi в державi. i'

-.i. Наукову роботу Нацiональний IIауковий це}Iтр виконуе, як правиJIо, за

чrавною програмою, контрактами з Академiею, MiHicTepcTBoM аграрноi полiтики
Ia продовольства УкраiЪи, договорами з органами мiсцевого самоврядуваннrI,

5шташовамп, пiдприемствами та оргаrtiз ацiями.
Координацk, науково-органiзацiйне i методичне керiвництво Нацiона.гlьriим

пт,ткrвЕм центром здiйснюеться Академiеlо. Нацiональний науковий центр здiйсшос
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НаУКОВО-МеТоДичне керiвництво IIiдпорядковаFIими Йому дослiдними установами.

7.3. ПОСлУГи З наукового забезпечення (розробка технологiчних проектiв,
HalKoBi КОнсУльтацii та експертизи, пiдвищення ква.пiфiкацii тощо) органiзацiям та
Пiлприеt*ствам НацiоналыIий науковий цеIIтр надае на логовiрних засадах.

7.4. ФiНансУвання державIIих i вiдомчих науково-технiчних програм
нацiонального наукового центру та матерiаrrьно-технiчного забезпечення
з:,iйсrпосться за рахунок бюджетних асигнувань.

НаЦiОrrа-гtьний науковий центр мох(е мати фiнансовi надходження за науково-
-СЦ--li:нi роботи, виконанi за договорами з Мiнагропо.lliтики УкраiЪи, iншими
ХiПiСтерсгвами та вiдомствами, з пiдприемствами, органiзацiями, а також вiд
РеаJltзацlt продукцll, вирощеноl на дослlдних дiлянках, пiддослiдних тварин,
riлтьпостi, пов' язаноi з впроваджешIям науково-технiчноi продукцii.

7.5. Нацiональний науковий центр здiйснюе зовнiшньоекономiчну дiяльнiстъ
зтiщо з ЕIинним законодавством.

7.6. Нацiонапьний науковий центр самостiйно визначае cBoi науково_
rШРОбШчi зв'язки з ilrшими установами, органiзацiями, пiдприемствами та
зryбiхшп{и партнерами, виходячи з положень цього Стаryry.

7.7. ЗабеЗпечення Нацiонального наукового центру матерiально-технiчними
:еý-} Na}Ilt i HoBoro техпiкою здiЙснIосться, як правило, шляхом придбання ix на
бryШаХ За прямими договорами з пiдприемствами-вигоювлювачами в порядку,
ввЕаченому чинним законодавствоI\{.
. 7.8. У галузi капiтального будiвництва на Нацiональний науковий центр
ШШПrРЮеТЬся дiя законодавчих aKTiB УкраiЪи, постаIIов i наказiв Академii,
ry*Нягlо< з питань будiвництва сiльськогосподарських пiдприемств i органiзацiй, а
:r _- ". о\'дlВелЬн1 норМаТиВи 1ПраВила.

ГLlани капiта-гtьного будiвництва формуються Академiею вiдповiдно до
зilвтд(енID( лiмiтiв державних капiтальних вкJIадень.

7.9. Питання соцiшlьного розвитку, вкJIIочаIочи полiпшення умов працi, життя
ll ЗIОров'я членiв трудового колективу, вирiштуlоться на пiдставi чинного
tl:ltшo,IaпcTвa та колективного договору MirK директором та колективом.

7.10. Пенсiоtlери та iнва.пiди, якi до виходу на пенсirо працIов€tли в
IrШЬваъноt"tу науковому центрi, користуються наявними можливостями

__ : _ ,] обслуговуванIIя, забевпечення житлом, путiвками в оздоровчi та
з працiвниками Нацiонального наукового центру.

С т а т т я 8. Нацiональпий пауковий центр, фiлiяп дослiдна станцiя
t_l. НацiональниI"I науковий цеIIтр здiйснюе загальне керiвництво

ЩЩlrrованими Йому науковими установаI\{и. BiH визначас тематику ik HayKoB<l-

Шш[джх робiт, укладае з ними коIIтрактII IIа проведеIIIIя та оплату цих робiт,
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здiйснюс наукове супроводх(енI{я та авторський нагляд за ix викоцанням, прийплае

i заслl,ховl,е звiти про виконанi робо,ги, затвердх(уе кошториси i штатнi розписи цIж
},станов. призначае керiвникiв у порядку, передбаченому Статутом Академii.

S,]. Науково-дослiднi установи Нацiонального наукового центру можуть
,-

повн:,-]т, доо частково централlзувати викоFIання
rh,.,т-r,-, - -: -_,,r-, ^",-,--

виробничо-господарських

С т а т l,я 9. Вчеttа Рада НацiоIIальIIоfо IIаукового центру
: Зчена рада НацiоналыIого наукового цеIIтру с колегiальнI{м дорадчим

о:. ;' - '. правлiння Його науковою i Irауково-технiчною дiяльнiстtо i
:*,::1 - :-" -, _ зся АкадемiеIо за поданням Нацiонального наукового центру TepMiHoM

.. . -:_: l:, НаТРИРОКИ.

- - ;1ректор НацiоналыIого наукового центру, Його заступники i вчениЙ
. _:-]: ",- - _ -. _.iенами Вченоi радII за посадоIо.

, - , . _',о Вченоi ради, як правило, с директор Нацiоlrального FIаукового
: -. , -- --.пFIико]\l голови - зacTytlI{I,IK директора з науковоi роботи, секре,гарем

; _ : .: секретар Нацiон€LIIь}{ого наукового цен,гру.
: _: -T скJIаду ради входять також провiдrri вченi Нацiонального науI(ового

цеЕlЕ_ ш]те входити голова профспiлковогd KoMiTery науковоi устаIIови (за

: _ --." Вченоi ради мох(уть бути обранi або призначенi такох( провiднi
_:-.: - - :\. наукових установ аttалогiчного профiлIо та спецiа_гriсти

' агрщЕщшв.]го виробництва (кiлькiсний скJIад членiв ради визначаеться

хоJЁЕш fir.тових працiвникiв Нацiон€tльного наукового ценrру).
9j" &чч=,: раДа:
. ilri'щmтЕlаi перспективнi напрями науковоi i науIсово-технiчноi дiяльностi

FIацfuшшгт -\кового I{eIITpy;" "

. щifu:€ наукоRу i науково-техtriчну оцiнку тсматики ,tа 
результатiв

II: :oolT;
. щlгтjf, перспективнi i поточrIi планлI наукових дослiджень i вносить

прзап.пп,й" тглп з.::вердження керiвництвом Академii;
. р:rшп-тцf tIитання спiвробiтництва Нацiонального наукового центру з

irtггглш Цmm}е! \-становами, poзBltTtcy мiтrнародного наУКОtsОГО СПiВРОбiТНИЦТВа;
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о обговорlое найвахсливiшi ItaylcoBi гtроблеми, IIитання вдоскоII€LлеIIIUI
структури управлiння Нацiонального наукового центру;

. розгJIядае звiти окремих керiвникiв структурних пiдроздiлiв та окремих
спiвробiтнлtкiв Нацiонального наукового центру про свою робоry;

о щорiчно форпlуе пропозицii щодо кандидатур до кадрового резерву на
посади керiвникiв науково-дослiдних установ;

о вирiшуе питання, пов'язанi З дiялыtiстю аспiрантури i докторантури,
затвердх(уе темII дисертаIIiй acпipartTiB, докторантiв та iнших здобувачiв trаукових
cTytlettiB, а такох( ik HayKoBltx-KepiBllllKiB (KottclTbTaHTiB);

о затворджуе резу.rtьтати атестацii }lаукових працiвникiв;
. обирае за конкУрсоМ на BaKaIITHi посаДи завiдувачiв вiддiлiв, лабораторiй,

ceKTclpiB, головних, провiдних, старших i молодших наукових спiвробiтникiв, а
такох( за подан}шм директора - керiвltикiв та ix заступникiв з науковоi роботи
}Iауково-дослiднИх устаноВ, пiдпорЯдкованиХ Нацiональному науковому центру;

. висувае HayKoBi колективи, окремих науковцiв, що досягли визначних
успiхiв у rrауцi, дJIя нагороджеIIня та IIодаrIня на присудженIш державIIIIх та itlrцих
тrремiй;

о R межах своеi коIчIlIетеНцii 1lозглЯлае питаIIня l]po ]IpLIclocIlIIrI вчеIIих зtsаIIь;
с вирiшуе iHrrri питаIIIIЯ дiяльностi Нацiонального IIаукового цеIIтру,

визtlаченi ципл Статутом.
9.6. B,leHa рада Нацiонального наукового центру стRорIое методичну комiсiю

та пос,гiйrIо дiIочi або тимчасовi KoMicii з проблемних питань аграрноi науки або
агропроМислового виробництва для lIопереднього розI,JIяду питаIIь, що виносяться
lta обговореIшя радII. Головоtо KoluiciT призIIачаеться один iз .lленiв Ради.

9.7. ВчеНа рада IIравоIчIочна прийматrr рiшенrrя, ,iкIцо у засiдаrrlri бере rIасть
IIе IvIeHIшc 2lЗ Ti складУ. Рiтrтетlця Вчеrлоi ради ввarкаеться прийtштIIм, якщо за нього
Iiроголосувало бiльruе 50 % членiв ради, якi брали участь у засiдаrrrri.

Рiшення прлlймаеться вi2дкритим голосуванням, якщо рада не
llрийtмала рiшення про таемне голосування. Рiшення Вченоi Ради оформлюеться
гIостановою, яка пiдписуеться головоIо та секретарем.

9.8. Питання, щО стосуIоться KoHKypciB на замiщення вакантних посад, обрання
працiвникiв на новиЙ строк, присв"gенtlя вчених зваIIь, порядку проведення атестацiй
I,IayKoBI,rx працiвllllкiв, реryлюються вiдповiднимII IIорматlIвIlими актами.

9.9. ЩЛЯ ПРОВеДення скспертI{зи матерiалiв, цIо под€Iються дJrя опублiкування,
IIакu}зом директора Нацiональцого IIаукового IIеIIтру ствоI)Iоеться експертIIа комiсiя з
пров;л1,1их спецiалiстiв галузi.

9.10. ОРГанiзацiйllо-технiчно забезпс.rенIIя дiяltыlостi рад1 здiйснrоеться
дирекцiеtо Нацiонацьного наукового цеIrтру.

9.11. ВЧеНа Рада планус свою роботу i злiйснюе свое дiловодство.,Щокументи



Rчсноi радII зберiгаIоться 10 poKiB.

9.|2. Прлr НаrцiоналыIо}tу
спецiалiзованi вченi радI для захис,гу

l5

ITayl{oBorty цен,грi можуть cTBopIoBaTIIcb

дllсертацili за вiдповiлr,IимрI спецiальностями у
порядку, rrередбачеlrому законолаtsствоI\{.

СТаття 10. Лiквiдацiя i реорганiзацiя НацiональIIого наукового цеIIтру.
t0.1. Лiквiдацiя i реоргаrriзацiя НацiоIrа_гrыiого Iiаукового центру здiйснюrоться

з,а рiruенням Презллдii АкадеплiТ за хсгсджеIIIIя}I з Кабitrстошr MiHicTpiB }rrсраirпл у
I]стаIIовлеIIому чItн}Ili}..i закоIIодавстIJоьI }rKpaiirlt ilорядку.

10.2.'Лiквiдацiя НацiоlrалЕIlого Iiз.iкового центру здiйслtlостьс;l :ritсвiдаrlii.iною
rtомiсiею, яка утворIOеться Академiсrо або за дор)п{еп[IяI\,I Дкадеыii лиректором
НацiоналыIого IIауковогсl цеIrтру

ПОрялок i строки проведеIlня лiквiдацii, а також строк для заяви претензiй
кредиторiв визначаються лiквiдацiйною комiсiсю.

10.3. З моменту признатIеIIня лiквiдацiйноi KoMiciT до trei переходять
ПОВноВаженнrI з управлitlня НацiональниN,I науковим центром. ЛiквiдацiЙна комiсiя
лiе У вiдповiлностi iз закоIIодавствоI\{ та гiостанови Президii Акадеп,rii, зокреN{а
пОмiшlУе в друковаIIих заСобах t*tасовоi'iнФормацii, в якrrх гrубlriкуlотьс.lt вiдоллостi про
/{ep}KaBlly ресстрацiю iopi{/{Itllliiж осiб за ьriсцезнахолrltёrtлшпt I{ацiоналыIого
Ilayкol]ot,o цеIIтру, повi;lомJIеIIня про його :riквiдаrцiю та tlро порядок i строк эаяви
l(РеЛИТОРаМII прете1,IзiЙ, IIроводIrl,L роботу, rrов'язану зi с,rягI{еIIнlIIr1 дебiторсьrсоТ
заборгованостi Нацiональi{ого нhукового цеIIтру, виявJIяе та розгJIядае претелrзiТ
КРеДитОрiв, попередньо повiдомивши ocTaHrlix про лiквiдацilо Нацiона.llы{ого
[Iаукового цеIrтру, складае лiквiдацiйний балаllс i подае його Презлlдii Акалеrrrii.

10.4. При реоргапiзацii або лiквiдацii Нацiонального наукового цеIIтру,
працiвtlltкам, якi звiльI-1яtоться, забезпе.r},еться додерх(аIIня ix прав та iHTepeciB
lзiлповiдilо до трудового закоIIодавства Улсраilrи.

10.5. У разi припIIIIелIIIя I{ацiоirальнсго на\Iкового ttcllTpy як }орлIдцrчноТ особи
(у резi'льтатi його лirсвiлаrlii, зл1,Iття, полiлу, при€днання або перетворешtя) п,taiiii; та
аКТИВи, Що ЗалLIшились шiс.llя задоволення претензiЙ кредиторiв i .r.lletliB ,грудового

КОЛекТиRу, передаються iншiй llayttoBit"t устаповi або зараховуIоться до доходу
Щержбюджету за розпорядженшIм Академii.

.о
10.6. Нацiональний науковиr1 цеIrтр ввa>каеться лiквiдоваI.Iим пiсля здiйснеIлня

Bcix захолiв uIодо лiквiдаr.;ii, затDерджеIIIш постаIIови :riквiдацil"лноi KoMicii про
ЗаВеРIЦеI,IIIя ii роботrт i rrодlа.ti Прозrтдii Аr:алеплii лilсвiдаlцiйlltого балансу, з д[Iя
ВIIэсенIIя вiдомостеi.i до едиltоl,о дер)l:авI{ого реестру lорrtдиIrrптх осiб, фiзичних осiб-
гtiлlrр lt сп,t цiв та гроп{алсьi,lt х ф op,rlyl] а I I ь.
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Ст,аттЯ 11. I}цеСеIIIIЯ зшtirl i доповllеIIь до Стаryry
11.1. ЗМirrИ i ДОПОВНеIIНЯ до Ста,гуlу вIIосrlться Аtсадемiеiо в тому х( порядку, як

i затвердження Статуту.

цього Стаryту припиняеться дiя попереднього

.Щиректор Нацiональпого IIауIIового ц 9нтру
,rIнститут експерипtеIlталыrоi i Kлilli.Irroi
ветерипарIlоi медшцинltD

м.п.

Б.Т. СтегIлiй
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