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1. Загальні положення
1.1. Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки
Національної академії наук України» (далі – ДУ «ІХБГ НАН України» або Інститут)
створена в результаті перейменування Інституту харчової хімії і технології
Національної академії наук України згідно з постановою Президії НАН України від
02.07.08 № 194 «Про перейменування Інституту харчової хімії і технології НАН
України та його подальший розвиток».
1.2. ДУ «ІХБГ НАН України» є правонаступником усіх прав та обов’язків
Інституту харчової хімії і технології Національної академії наук України.
1.3. Повне найменування Інституту:
Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної
академії наук України»
Позначення повного найменування Інституту в абревіатурі –
ДУ «ІХБГ НАН України»
Найменування Інституту російською мовою:
Государственное учреждение «Институт пищевой биотехнологии и геномики
Национальной академии наук Украины»
Позначення повного найменування Інституту в абревіатурі російською мовою –
ГУ «ИПБГ НАН Украины»
Найменування Інституту англійською мовою:
Institute of Food Biotechnology and Genomics
of the National Academy of Sciences of Ukraine
Для

міжнародного листування

і

здійснення

зв’язків

з

зарубіжними

установами, що проводять свою діяльність за межами України, використовується
позначення

повного

найменування

Інституту

українською,

російською

або

англійською мовами.
1.4. Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки
Національної академії наук України» як ланка науково-дослідної діяльності і
організаційної структури Національної академії наук України входить до складу
Відділення загальної біології НАН України. Переведення ДУ «ІХБГ НАН України» з
одного відділення до іншого здійснюється Президією НАН України за поданням
вченої ради ДУ «ІХБГ НАН України» та за погодженням з відповідними
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відділеннями НАН України.
1.5. ДУ «ІХБГ НАН України» є неприбутковою державною бюджетною
науковою установою з правами юридичної особи, має круглу печатку зі своїм
найменуванням, штампи і бланки, а також самостійний баланс та відкриває
відповідно до чинного законодавства рахунки в органах Державного казначейства
України та установах банків. Інститут може мати товарний знак, який реєструється
відповідно до чинного законодавства. У своїй діяльності Інститут керується чинним
законодавством України, Статутом Національної академії наук України, Основними
принципами організації та діяльності науково-дослідного інституту НАН України,
затвердженими постановою Президії НАН України від 25.06.02 № 159, іншими
нормативними актами Національної академії наук України, а також Статутом
Інституту.
1.6. Економічну основу діяльності ДУ «ІХБГ НАН України» становить
бюджетне фінансування, яке має дві складові:
- загальний фонд, що містить обсяг надходжень на фінансування науково-дослідних
робіт, цільових наукових і науково-технічних програм, проектів, тем та ініціативних
розробок;
- спеціальний фонд, який складається із коштів, отриманих за виконання
госпдоговірних

робіт,

за

здійснення

економічної,

в

тому

числі

зовнішньоекономічної, діяльності за профілем Інституту, а також набутих іншим
шляхом, не забороненим законом.
1.7. Інститут користується на правах оперативного управління основними
фондами та обіговими коштами, іншим майном на умовах безстрокового
користування без права зміни його форми державної власності.
1.8. Тематика науково-дослідних робіт ДУ «ІХБГ НАН України» визначається
вченою радою Інституту, погоджується з Бюро Відділення загальної біології НАН
України і затверджується Президією НАН України.
1.9. Наукова і науково-технічна діяльність ДУ «ІХБГ НАН України» є
основною і становить понад 70 % загального річного обсягу виконаних робіт.
1.10. Місцезнаходження ДУ «ІХБГ НАН України»: 04123, м. Київ-123. вул.
Осиповського, 2А.
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2. Наукова, науково-організаційна та господарська діяльність
ДУ «ІХБГ НАН України»
2.1. ДУ «ІХБГ НАН України» звітує про свою наукову та науковоорганізаційну діяльність не рідше одного разу на п’ять років перед Загальними
зборами Відділення загальної біології НАН України та Президією НАН України в
разі потреби.
2.2. Головним завданням ДУ «ІХБГ НАН України» є розроблення наукових
засад новітніх технологій харчових продуктів та біотехнології, здійснення
фундаментальних та прикладних досліджень у галузі геноміки рослин з метою
одержання нових знань, сприяння науково-технічному прогресу та соціальноекономічному розвитку суспільства.
2.2. Основними напрямами наукової діяльності ДУ «ІХБГ НАН України» є:
-

вивчення

молекулярно-біологічних

життєдіяльності

рослинних

клітин

на

і

клітинно-біологічних
основі

розвитку

механізмів

структурної

та

функціональної геноміки і біоінформатики рослин, структурної біології та
молекулярної генетики;
- розробка нових молекулярних біотехнологій та нанобіотехнологій рослин і
прокаріотичних систем;
-

розробка

наукових

засад

ресурсозаощаджувальних

технологій

переробки

сільськогосподарської сировини, одержання нових видів харчових продуктів та
отримання біопалива з біомаси;
- розробка біотехнологій виробництва продуктів харчування, їх складових та
біологічно активних компонентів, молекулярно-генетичних і біохімічних методів
фітосанітарного, медико-біологічного контролю продовольчої сировини, харчових
добавок, продуктів і кормів та наукових засад біобезпеки.
2.3 . З метою їх реалізації ДУ «ІХБГ НАН України»:
2.3.1. Самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію наукового та
науково-технічного розвитку відповідно до затверджених в установленому порядку
основних напрямів діяльності.
2.3.2. Складає, затверджує і виконує плани науково-дослідних робіт, розв’язує
питання їх кадрового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення.
2.3.3. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за своїм
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профілем і визначає можливості їх використання в матеріальній сфері життя
суспільства, бере участь у розробленні та реалізації міжнародних програм і проектів.
2.3.4. Розробляє прогнози та проводить експертизу з відповідних напрямів
науки і техніки; бере участь у роботах з технологічного регулювання та
стандартизації.
2.3.5. Організовує, проводить та бере участь у конкурсах наукових робіт
(проектів, заявок) і за результатами конкурсів надає необхідні ресурси та забезпечує
виконання відповідних досліджень.
2.3.6. Проводить наукові конгреси, з’їзди, конференції, семінари, наради,
симпозіуми, виставки, наукові школи та інші наукові заходи, в тому числі й
міжнародні. Координує виконання спільних досліджень з іншими науководослідними установами та надає допомогу науковим установам і вищим навчальним
закладам у розвитку наукових досліджень і підготовці кадрів за профілем Інституту.
2.3.7. Здійснює інформаційну, видавничу, консультаційну та патентноліцензійну діяльність, засновує наукові видання.
2.3.8. Здійснює заходи щодо розвитку в Інституті локальної комп’ютерної
мережі, її інтеграції до українських комп’ютерних мереж та до мережі Інтернет,
розвитку

сучасних

обчислювальних

технологій

на

основі

грід-технологій,

комп’ютерних баз даних та пошукових систем з метою обміну науково-технічною
інформацією між науковими установами світу; надає в установленому порядку
доступ до цих мереж іншим юридичним, а також фізичним особам.
2.3.9. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад завідувачів
структурними підрозділами і наукових працівників, атестує наукових працівників
Інституту.
2.3.10.

Здійснює

підготовку

наукових

кадрів

через

аспірантуру

та

докторантуру, а також через спільні з вузами кафедри; прикріплення стажерів;
стажування співробітників Інституту, в тому числі за кордоном, та через інші форми
підготовки і підвищення кваліфікації науковців.
2.3.11. Створює у встановленому порядку спеціалізовані вчені ради при
Інституті для захисту кандидатських та докторських дисертацій, а також ініціює
створення наукових рад з проблем відповідно до наукового профілю Інституту.
2.4. Розробляє або коригує основні напрями досліджень і подає їх на
затвердження у встановленому порядку. Під час визначення наукової тематики
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враховуються рішення Загальних зборів, Президії, Відділення загальної біології НАН
України, а також рекомендації проблемних наукових рад.
2.5. ДУ «ІХБГ НАН України» забезпечує високу якість проведення
досліджень, систематичне накопичення, узагальнення і збереження наукових
результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового
колективу, а також соціальний захист працівників.
2.6. ДУ «ІХБГ НАН України»:
2.6.1. Розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і
затверджує його в установленому в НАН України порядку.
2.6.2. Преміює

працівників

відповідно

до

положення

Інституту

про

преміювання, здійснює інші види стимулювання праці співробітників.
2.6.3. Укладає у встановленому порядку угоди і договори про наукове та
науково-технічне співробітництво з установами і організаціями, в тому числі
зарубіжними й міжнародними, здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
2.6.4. У порядку, встановленому чинним законодавством та нормативними
актами НАН України, вирішує питання про вступ до спілок, асоціацій та ведення
інших форм спільної діяльності з організаціями і підприємствами, включно із
закордонними.
2.6.5. Набуває майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності (науководослідні та дослідно-конструкторські розробки, відкриття, винаходи тощо) у
встановленому законом порядку, в тому числі відповідно до угоди зі своїми
науковими працівниками і співробітниками, котрі як автори є суб'єктами права на
об’єкти інтелектуальної власності, що створені в Інституті.
2.6.6. З метою використання науково-технічних розробок у виробництві за
дозволом Президії НАН України може виступати учасником підприємств із
змішаною формою власності, до статутних фондів яких передаються належні
Інституту майнові права, і одержувати відповідні доходи від їхньої діяльності, а
також використовує інші форми зв’язку науки з виробництвом.
2.6.7. Сприяє одержанню фінансової підтримки для творчих груп Інституту від
національних та міжнародних фондів та інших організацій.
2.6.8. Самостійно вирішує питання використання колективних, контрактних та
інших форм оплати праці в межах, визначених чинним законодавством.
2.6.9.

Надає

науково-методичну

допомогу

галузевим

організаціям

і
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підприємствам, при необхідності залучає їх для виконання науково-дослідних робіт,
впроваджує розроблені технології у виробництво та може випускати на основі
передових технологій продукцію.
2.7 ДУ «ІХБГ НАН України» має право:
2.7.1. З власної ініціативи ухвалювати будь-які рішення у фінансовогосподарській діяльності, здійснювати будь-які інші види діяльності, що не
заборонені діючим законодавством.
2.7.2. Реалізовувати згідно з чинним законодавством на внутрішньому і
зовнішньому ринках майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, що йому
належать, а також зразки і малі серії приладів, устаткування, матеріалів та іншої
наукоємної продукції, надавати науково-технічні послуги, здійснювати рекламні
заходи. Реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за
передбаченими законодавством цінами, що формуються відповідно до умов
економічної діяльності.
2.7.3. Здійснювати капітальне будівництво та реконструкцію основних фондів
шляхом укладання підрядних договорів з будівельно-монтажними організаціями або
самостійно.
2.7.4. Здійснювати придбання приладів та обладнання, необхідних для
виконання

науково-дослідних

та

експедиційних

експериментальних

робіт;

передавати іншим установам та організаціям фонди та комплектуючі вироби для
виконання замовлень на ремонт, виготовлення та реконструкцію науково-дослідних
приладів та обладнання.
2.7.5. Здійснювати діяльність із придбання, зберігання та використання
прекурсорів (списку 2 таблиці ІV «Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів»).
2.7.6. Укладати від свого імені договори, здійснювати придбання майнових та
немайнових прав, виступати позивачем та відповідачем у суді та третейському суді.
2.7.7. Укладати в порядку, встановленому в НАН України, договори оренди
майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на балансі інституту, а також
договори продажу майна. Кошти, що отримані інститутом від оренди або продажу
майна в повному обсязі, спрямовуються на виконання його статутних завдань.
2.7.8. Самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з
діючим законодавством та встановленим в Національній академії наук України
7

порядком, в тому числі:
- брати участь у діяльності господарських товариств (спільних підприємств) у
науково-технічній, виробничій, комерційній сферах;
- здійснювати рекламну та виставкову діяльність, надавати представницькі послуги;
- здійснювати патентно-ліцензійну діяльність за кордоном;
- брати участь у роботі міжнародних організацій, входити до складу асоціацій,
консорціумів, торгівельно-промислових палат та інших організацій, які сприяють
розвиткові зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснювати іншу діяльність, що не заборонена законодавством України та не
суперечить цілям та завданням Інституту;
- зараховувати надходження в іноземній валюті на валютний рахунок ДУ «ІХБГ
НАН України» та використовувати їх самостійно. Взаємовідносини ДУ «ІХБГ НАН
України»

з

державним

та

місцевими

бюджетами

регулюються

діючим

законодавством. Кошти, які одержала ДУ «ІХБГ НАН України», а також придбане
за рахунок цих коштів та гуманітарної допомоги майно (цінності) використовуються
для виконання наукових досліджень, підготовки наукових кадрів, розвитку
матеріально-технічної та соціальної бази, а також на інші цілі, визначені Статутом
ДУ «ІХБГ НАН України».
2.8. ДУ «ІХБГ НАН України» зобов’язана:
2.8.1. При визначенні стратегічних завдань і основних напрямів наукової
діяльності Інституту враховувати державні контракти, державні замовлення та інші
зобов’язання.
Доведені у встановленому порядку державні контракти, державні замовлення,
теми та завдання за умов їх фінансування є обов`язковими до виконання.
2.8.2. Забезпечити:
- повне та своєчасне виконання своїх зобов`язань за умови своєчасного
фінансування робіт;
- своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
-

оперативну

діяльність

з

матеріально-технічного

забезпечення

свого

функціонування.
2.9. ДУ «ІХБГ НАН України»:
- створює на робочих місцях безпечні та нешкідливі умови праці, забезпечує
додержання гарантованих законодавством про охорону праці прав працівників,
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функціонування системи управління охорони праці, створює відповідну службу, яка
прирівнюється до основних науково-технічних служб;
- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання
законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки,
соціального страхування;
- здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою
посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в
загальних підсумках роботи Інституту, забезпечує своєчасні розрахунки з
працівниками Інституту;
- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища,
гарантування екологічної безпеки;
- відповідно до державного контракту та державного замовлення, укладених
договорів забезпечує надання послуг та виробництво і поставку продукції та товарів.
2.10. Інститут здійснює бухгалтерський облік і веде статистичну та фінансову
звітність згідно з чинним законодавством.
Директор

Інституту

та

головний

бухгалтер

несуть

персональну

відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та
статистичної звітності.
2.11. Дотримання пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та
іншої діяльності посадових осіб, працівників Інституту.
2.12. Ревізія фінансово-економічної діяльності Інституту проводиться за
встановленим порядком.
3. Статут і структура ДУ «ІХБГ НАН України»
3.1.

Належні Інститутові права реалізує його директор, вчена рада, а також

за встановленим розподілом обов'язків інші службові особи Інституту.
3.2. Статут ДУ «ІХБГ НАН України» є основним актом, який регулює її
діяльність.
3.3. Статут ДУ «ІХБГ НАН України» розробляє дирекція Інституту, після
обговорення в науковому колективі приймає вчена рада, він погоджується з
Відділенням загальної біології НАН України і набуває чинності після затвердження
та реєстрації в Президії НАН України.
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3.4. Структуру Інституту розробляє дирекція, розглядає вчена рада та
затверджує Відділення загальної біології НАН України.
До складу ДУ «ІХБГ НАН України» входять науково-дослідні відділи та
лабораторії, а також управлінські й науково-допоміжні підрозділи і служби. В ДУ
«ІХБГ НАН України» можуть створюватись наукові колективи, в тому числі і на
контрактній основі, що організуються на певний термін для розв’язання конкретних
завдань.
3.5.

Інститут може створювати філіали і наукові відділення на правах

структурних підрозділів, конструкторські, технологічні і проектні бюро, а також
інші структурні підрозділи без прав юридичної особи. Відокремлені структурні
підрозділи, що не мають прав юридичної особи, діють за положеннями,
затвердженими наказом директора за погодженням з вченою радою Інституту.
3.6.

В підпорядкуванні ДУ «ІХБГ НАН України» можуть знаходитись інші

відокремлені підрозділи (підприємства чи організації) з правом юридичної особи, які
створюються для забезпечення наукової діяльності ДУ «ІХБГ НАН України» за
рішенням Президії НАН України і діють на підставі Статуту, який затверджується та
реєструється у встановленому в НАН України порядку.
4. Управління ДУ «ІХБГ НАН України»
4.1.

Управління

Інститутом

здійснюється

на

основі

і

в

порядку,

встановленому цим Статутом.
4.2.

ДУ «ІХБГ НАН України» очолює директор, який обирається за

конкурсом на Загальних зборах Відділення загальної біології НАН України із числа
провідних учених з урахуванням думки наукових працівників Інституту терміном на
п’ять років і затверджується Президією НАН України. У випадку, коли обрання
директора не відбулося, а також у разі реорганізації Інституту Президія НАН України
може призначати директора (директора-організатора) Інституту на термін до двох
років.
Директор Інституту самостійно вирішує питання діяльності Інституту за
винятком тих, що віднесені Статутом та законодавством до компетенції інших
органів управління.
Директор керує Інститутом і відповідає за його діяльність перед Національною
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академією наук України і колективом ДУ «ІХБГ НАН України».
4.3. Директор ДУ «ІХБГ НАН України»:
- здійснює наукове та загальне керівництво роботою ДУ «ІХБГ НАН України»,
забезпечує дотримання законності та державної дисципліни у діяльності Інституту;
-

керує

роботою

зі

складання

перспективних

планів

науково-дослідних,

експериментальних та експедиційних робіт, перспективних та координаційних
планів з прийому зарубіжних вчених та стажування співробітників ДУ «ІХБГ НАН
України»

у

закордонних

наукових

центрах,

підготовки

наукових

кадрів,

фінансування, матеріально-технічного забезпечення, видання наукових праць,
здійснення наукових заходів, а також будівництва та подає проекти всіх
перерахованих планів на затвердження в установленому порядку до Відділення
загальної біології та Президії НАН України;
- організує виконання та контроль за виконанням рішень керівних органів та планів
науково-дослідних робіт в ДУ «ІХБГ НАН України»; за участю комісій та вченої
ради перевіряє роботу відділів, допоміжних підрозділів, тематичних груп та окремих
співробітників;
- здійснює координацію науково-дослідної діяльності ДУ «ІХБГ НАН України» з
іншими установами;
- забезпечує укомплектованість ДУ «ІХБГ НАН України» кваліфікованими кадрами,
керує підготовкою наукових кадрів, всебічно сприяє тим особам, які підвищують
свою наукову кваліфікацію, винахідникам та раціоналізаторам;
- підтримує та координує роботу по налагодженню наукових зв’язків з
науковими установами та вченими зарубіжних країн;
- керує роботою вченої ради ДУ «ІХБГ НАН України»;
- від імені адміністрації укладає колективний договір.
4.4. Директор ДУ «ІХБГ НАН України» має право:
- у встановленому порядку розпоряджатися фінансами, матеріально-технічними
ресурсами ДУ «ІХБГ НАН України», затверджувати плани виробничої діяльності;
- у відповідності з діючим законодавством приймати на роботу, переміщати,
звільняти та направляти у відрядження, експедиції, в тому числі за кордон,
співробітників ДУ «ІХБГ НАН України»;
- проводити конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників,
приймати рішення за наслідками атестації наукових співробітників, затверджувати
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рішення вченої ради;
- у встановленому порядку зараховувати до аспірантури та докторантури ДУ «ІХБГ
НАН України», затверджувати результати періодичної атестації аспірантів:
- переводити аспірантів з одного виду навчання в аспірантурі в інший в рамках
встановленого ДУ «ІХБГ НАН України» плану прийому в аспірантуру зі
спеціальностей, за якими проводиться прийом;
- застосовувати

заохочення

співробітників

та

накладати

дисциплінарне

стягнення в установленому порядку;
- представляти ДУ «ІХБГ НАН України» у керівних органах Національної академії
наук України, у державних установах, громадських організаціях, а також у
міжнародних відносинах, виступати від імені ДУ «ІХБГ НАН України» у судових,
банківських та інших організаціях, а також доручати окремим особам проводити
адміністративні, фінансові, господарські, судові справи ДУ «ІХБГ НАН України»;
- укладати угоди про співробітництво з закордонними установами та запрошувати
іноземних спеціалістів до ДУ «ІХБГ НАН України»;
- опрацьовувати та затверджувати в установленому порядку структуру та штатний
розпис ДУ «ІХБГ НАН України»;
- опрацьовувати та затверджувати в установленому порядку кошториси витрат ДУ
«ІХБГ НАН України» у межах установлених фондів та лімітів;
- встановлювати та змінювати розмір посадових окладів та надбавок у межах,
установлених відповідними положеннями та при наявності фінансів;
-

укладати

господарчі

договори

на

виконання

науково-дослідних

робіт

організаціями у відповідності з профілем наукових досліджень ДУ «ІХБГ НАН
України» в межах встановленого для Інституту загального обсягу витрат на
науково-дослідні роботи, у тому числі фонду заробітної плати;
- видавати в ДУ «ІХБГ НАН України» накази, інструкції та розпорядження.
4.5. Директор здійснює свої повноваження без окремого на те доручення, має
право видавати доручення, в т.ч. з правом передоручення.
4.6. Вчена рада ДУ «ІХБГ НАН України» є колегіальним дорадчим органом
управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту. Вчена рада приймає
рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначає цей
Статут. Головою вченої ради є за посадою директор ДУ «ІХБГ НАН України»,
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заступником голови – заступник директора Інституту з наукової роботи, секретарем –
вчений секретар Інституту. Кількісний склад членів вченої ради становить 16 осіб.
4.7. Не менше як три чверті складу вченої ради обирається на термін
повноважень директора голосуванням на зборах колективу або конференції наукових
співробітників Інституту з числа вчених Інституту, які мають науковий ступінь, а
решта її членів призначається наказом директора Інституту. До складу вченої ради
входять всі члени Національної академії наук України (академіки та членикореспонденти НАН України), які працюють в ДУ «ІХБГ НАН України». До вченої
ради можуть бути запрошені провідні вчені і спеціалісти, які не працюють в ДУ
«ІХБГ НАН України».
4.8. Вчена рада ДУ «ІХБГ НАН України» обговорює основні напрями наукової
і науково-технічної діяльності Інституту і рекомендує їх для затвердження
Відділенням загальної біології та Президією НАН України.
Вчена рада ДУ «ІХБГ НАН України» розглядає питання:
- пов’язані з удосконаленням структури Інституту;
- координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
- проведення наукових заходів;
- міжнародного наукового співробітництва Інституту;
- науково-видавничої діяльності, висунення видатних наукових праць, наукових
відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, в тому числі
міжнародних;
- висунення та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту;
- обрання наукових працівників за конкурсом;
- порушення клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених та почесних
звань;
- висунення кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти
Національної академії наук України;
- звітності про наукову роботу завідувачів наукових підрозділів і окремих наукових
працівників;
- інші питання, які передбачені Статутом Інституту.
Вчена рада ДУ «ІХБГ НАН України» аналізує стан реалізації наукових
досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки
наукових кадрів.
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Вчена рада ДУ «ІХБГ НАН України» ухвалює:
- програми, проекти науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
- річний звіт про наукову роботу Інституту.
Вчена рада ДУ «ІХБГ НАН України» затверджує:
- результати атестації наукових працівників;
- теми дисертацій здобувачів та аспірантів, а також їх наукових керівників
(консультантів).
Вчена рада ДУ «ІХБГ НАН України» рекомендує кандидатури на призначення
заступником директора з наукової роботи, вченого секретаря Інституту, головних
редакторів та членів редколегій наукових видань Інституту.
Вчена рада ДУ «ІХБГ НАН України» рекомендує до друку наукові праці та
видання ДУ «ІХБГ НАН України», затверджує витрати по них, а також позапланові
роботи, які видаються з назвою Інституту.
4.9. Вчена рада ДУ «ІХБГ НАН України» має право приймати рішення, якщо
на засіданні присутні не менше як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків
розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій, медалей та
інших питань, де обов'язкова присутність 2/3 складу вченої ради.
Рішення вченої ради вважається прийнятими, якщо за них голосувало понад
50 % присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за
визначенням вченої ради) голосуванням.
4.10. Вчена рада для підготовки своїх рішень може створювати комісії з членів
ради, співробітників Інституту, а також запрошувати до їх складу провідних вчених
та фахівців, що не працюють в Інституті.
4.11. Заступників директора Інституту з наукової роботи і вченого секретаря
призначає директор ДУ «ІХБГ НАН України» за погодженням вченої ради Інституту
та Відділення загальної біології НАН України і затверджує Президія НАН України на
термін повноважень директора.
Заступника директора Інституту з загальних питань призначає директор ДУ
«ІХБГ НАН України» за погодженням з Відділенням загальної біології НАН України
і затверджує Бюро Президії НАН України на термін повноважень директора.
Керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління призначаються на
посаду і звільняються з посади наказом директора Інституту в установленому
порядку.
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4.12. Керівників філіалів і наукових відділень ДУ «ІХБГ НАН України», а
також інших відокремлених структурних наукових підрозділів обирає вчена рада
Інституту і затверджує Президія НАН України за поданням Відділення загальної
біології НАН України. Керівники таких підрозділів укладають в установленому
порядку контракт.
4.13. Завідуючі наукових відділів, лабораторій, головні наукові, провідні
наукові, старші наукові, наукові, молодші наукові співробітники заміщують посади
шляхом обрання за конкурсом або за підсумками чергової атестації. Завідувачів
наукових відділів і головних наукових співробітників за поданням директора ДУ
«ІХБГ НАН України» та Відділення загальної біології НАН України затверджує на
посадах Президія НАН України, провідних наукових співробітників – Бюро
Відділення загальної біології НАН України.
4.14. Інститут може мати почесного директора, радника дирекції, яких
призначає Президія НАН України в установленому порядку. За поданням ДУ «ІХБГ
НАН України» почесним директором може бути призначений дійсний член
Національної академії наук України після досягнення 65-річного віку та звільнення
від обов'язків директора ДУ «ІХБГ НАН України», який тривалий час очолював
Інститут, зробив видатний внесок у науку, організацію наукових досліджень та
розвиток Інституту, і під керівництвом якого Інститут посідав провідне місце у
певній галузі науки та досяг значних успіхів у підготовці кадрів і реалізації
результатів досліджень.
Дійсні члени, члени-кореспонденти НАН України після досягнення пенсійного
віку можуть, за їх бажанням, бути призначені радниками при дирекції.
4.15. Завідуючий науковим структурним підрозділом відповідає за всю
діяльність свого підрозділу, за напрями наукових і прикладних робіт, що
виконуються в його підрозділі, за якість і строки виконання робіт, за підбір,
розстановку, підготовку та використання кадрів, за дотримання трудової дисципліни
і правил техніки безпеки, відповідає за фінансове забезпечення та збереження
матеріальних цінностей підрозділу, контролює і регулює використання коштів по
темах, що виконуються у відділі. Організовує роботу наукового семінару, готує
проекти

планів

науково-дослідних

робіт,

заявок

на

участь

у

конкурсах

фундаментальних, науково-технічних і прикладних робіт тощо.
4.16. Дирекція з профспілковою організацією укладає колективний договір,
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який детально регламентує взаємовідносини трудового колективу та адміністрації
відповідно до закону України «Про колективні договори і угоди».
5. Майно та кошти ДУ «ІХБГ НАН України»
5.1. Майно Інституту складають основні фонди та обігові кошти, а також інші
цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Інституту.
5.2. Майно ДУ «ІХБГ НАН України» є державною власністю і закріплюється за
нею на правах оперативного управління. Інститут користується та розпоряджається
зазначеним майном без права зміни його форми державної власності у відповідності
з чинним законодавством, встановленим в НАН України порядком та цим Статутом.
5.3. Джерелом формування майна ДУ «ІХБГ НАН України» є:
- бюджетне фінансування;
- майно, закріплене за ним Президією НАН України;
- доходи, одержані від реалізації послуг і продукції, а також від інших видів
фінансово-господарської діяльності;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і
громадян;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством.
5.4. ДУ «ІХБГ НАН України» відповідно до чинного законодавства та порядку,
встановленому в НАН України, має право здавати в оренду (крім цілісних майнових
комплексів його структурних підрозділів, філій, цехів) юридичним та фізичним особам
устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, нежилі
приміщення, які їй належать, а також списувати їх з балансу в установленому порядку.
Кошти, що отримані Інститутом від оренди або продажу майна в повному
обсязі, спрямовуються на виконання його статутних завдань.
5.5. ДУ «ІХБГ НАН України» здійснює користування землею та іншими
природними

ресурсами

відповідно

до

мети

своєї

діяльності

та

чинного

законодавства.
5.6. Інститут не несе відповідальності за зобов`язаннями держави та НАН
України.
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6. Реорганізація і ліквідація ДУ «ІХБГ НАН України»
6.1. Реорганізацію або ліквідацію ДУ «ІХБГ НАН України» здійснює Президія
НАН України за поданням Бюро Відділення загальної біології НАН України.
6.2. Ліквідація Інституту здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється
згідно з чинним законодавством. Порядок і строки проведення ліквідації
визначаються ліквідаційною комісією.
6.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню ДУ «ІХБГ НАН України». Ліквідаційна комісія
складає ліквідаційний баланс Інституту і подає його органу, який призначив
ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у
договірних відносинах з Інститутом, повідомляються про його ліквідацію у
письмовій формі.
6.4. При реорганізації і ліквідації Інституту працівникам, які звільняються,
гарантується додержання їх прав відповідно до трудового законодавства України.
Після

ліквідації ДУ

«ІХБГ

НАН

України» її

майно

переходить

у

розпорядження Президії НАН України.
Статут ДУ «ІХБГ НАН України» розглянуто на засіданні вченої ради 7 серпня 2008
року, протокол № 8.
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