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Шановні члени комісії та колеги! 

Я на посаді директора Станції з 2009 року, і за цей час постійно 

проводилася робота з виконання ПНД, формування спецфонду, розвитку Станції, 

підготовки кадрів, видавничої діяльності. 

 

Загальна ситуація 

1. Відсутність бюджетного фінансування на покриття комунальних витрат 

та інших необхідних платежів, ще починаючи з 2000 року. Різке зменшення 

бюджетного фінансування в 2016 році, теж саме стосується 2017 року і неясність 

з фінансуванням на наступні роки.  

2. Відсутність земельної ділянки для проведення польових досліджень та 

виробничих випробувань. Ми єдина дослідна станція в системі НААН що немає 

земельної ділянки. 

3. Підвищення тарифів, вартості комунальних послуг, подорожчання 

утримання і підтримки будівлі Станції. 

Однак ми - державна наукова установа, і наша діяльність залежить від 

обсягу бюджетного фінансування, наше завдання - пом’якшити, зменшити 

залежність від держбюджету за рахунок, передовсім, спецфонду. 

 

 

Виконання наукової тематики 

 

За цей період (2009 – 2016 рр.) Станцією  виконано 13 НДР на замовлення 

Національної академії аграрних наук. 

Серед яких здійснено наукові роботи по встановленню технологічних 

параметрів виготовлення гумінових препаратів на основі сапропелю, та доведено 

доцільність їх застосування за вирощування сільськогосподарських культур 

відкритого та закритого ґрунту. Підготовлено нормативно-технічну 

документацію на гуміновий стимулятор росту рослин «Сапрогум» і пастоподібне 

гумінове добриво. 

Проведено дослідження ефективності застосування добрив, виготовлених 

шляхом ферментації місцевих сировинних ресурсів (торф, курячий послід, 

зернисті фосфорити) за участю мікробіологічних препаратів. Отримано 

результати, якими засвідчено позитивний вплив досліджуваних добрив на 

агрохімічні й мікробіологічні показники ґрунту, біопродуктивність культур та 

активність процесів фотосинтезу, а також підтверджено економічну та 

енергетичну ефективність їх внесення. 
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Виконано науково-дослідні роботи які передбачали розробку і 

вдосконалення ресурсозбережувальних екологічно безпечних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур на радіоактивно забруднених 

землях. Зокрема польовими та виробничими випробуваннями доведено, що для 

отримання радіологічно безпечної продукції овочівництва можна 

використовувати запропоновану систему удобрення картоплі й моркви столової, 

яка передбачає внесення ферментованого органічного добрива (Біотерм-С) та 

хелатного мікродобрива (акварін). Розроблено технологію виробництва 

екологічно безпечних продуктів харчування на радіоактивно забруднених 

землях, яка ґрунтується на елементах біологічного землеробства. Результати 

досліджень опубліковано у науково-практичних рекомендаціях щодо 

використання нових систем удобрення на радіологічно забруднених землях.  

Науковцями станції проведено низку досліджень присвячену проблемі 

розширення асортименту екологічно безпечних повноцінних органічних добрив 

за рахунок залучення місцевих сировинних ресурсів. Для здійснення поставленої 

мети ними було вперше запропоновано залучити мул ставків у поєднанні із 

курячим послідом до компонентного складу органічних добрив та розроблено 

технологію їх створення методом керованої аеробної ферментації.  

Розроблено технологію виготовлення органічних ферментованих добрив 

(ОФД) на основі курячого посліду й торфу, а також доведено ефективність його 

застосування за вирощування овочевих культур.  

Видано друком науково-практичні рекомендації щодо застосування 

органічних ферментованих добрив в умовах Західного Полісся України, із 

обґрунтуванням економічної і енергетичної ефективності. Також в 

рекомендаціях наведено перспективи використання місцевих сировинних 

ресурсів як компонентів для отримання альтернативних органічних добрив та 

технологічні підходи їх виготовлення.  

Проведено розробку технології виготовлення органо-мінеральних добрив 

(ОМД) на основі місцевих сировинних ресурсів (продуктів ферментації), завдяки 

опрацюванню наукових підходів щодо шляхів по мобілізації поживних речовин з 

новоутворених комплексних ОМД, а також обґрунтовано нормативи їх 

застосування за вирощування сільськогосподарських культур ланки сівозміни 

(картопля, тритікале яре, жито озиме). На основі узагальнення отриманих 

результатів розроблено науково-практичні рекомендації щодо ефективності 

систем удобрення сільськогосподарських культур (норми і способи внесення 

добрив) із використанням органо-мінеральних добрив, виготовлених на основі 

місцевих сировинних ресурсів. 

Проведено значний обсяг робіт щодо можливості виробництва органічної 

продукції в умовах Волинської області. З цією метою здійснено агроекологічний 

моніторинг сільськогосподарських угідь, на основі якого створено інформаційну 

базу даних, що забезпечує достовірну інформацію щодо придатності земель для 

формування зон органічного виробництва. Розроблено науково-методичні 

рекомендації з проведення агроекологічного моніторингу сільськогосподарських 

угідь, придатних для вирощування екологічно безпечної продукції в умовах 

органічного виробництва (на прикладі Волинської області).  
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Окрім цього, на основі принципів органічного землеробства розроблено 

енергоощадну та ефективну систему удобрення овочевих культур із 

інтегрованим застосуванням 5–5,5 т/га органічного ферментованого добрива та 

мікробіологічного препарату Азотер. На основі узагальнення отриманих 

результатів розроблено науково-практичні рекомендації щодо системи 

удобрення овочевих культур в умовах органічного виробництва Західного 

Полісся України. 

Проведено обстеження агроекологічного стану радіоактивно забруднених 

земель Волинської області в межах Камінь-Каширського, Маневицького та 

Любешiвського районів. Виявлено радіологічно критичні ландшафти щодо 

отримання екологічно безпечної продукції та розроблено еколого-агрохімічні 

підходи до ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно 

забруднених ґрунтах Волинської області. На основі отриманих матеріалів 

розроблені рекомендації, щодо коригування системи контрзаходів у 

рослинництві та впровадження нових систем землеробства на радіоактивно 

забруднених ґрунтах з врахуванням сучасної радіологічної ситуації. 

З метою розробки шляхів раціонального використання природних 

ресурсів (торф, сапропель) на радіоактивно забруднених територіях Західного 

Полісся у віддалений період, створено інформаційно-аналітичну базу даних та 

картограми радіологічних та агрохімічних показників торфовищ та озерних 

відкладів. Запропоновано технології, які дозволяють знизити вміст радіонуклідів 

у місцевій сировині (торф, сапропель), що сприятиме їх використанню в 

системах удобрення культур та як основного компоненту при виготовленні 

альтернативних видів добрив, рідких і пастоподібних препаратів. На основі 

отриманих результатів розроблено практичні рекомендації щодо раціонального 

використання природних ресурсів (торф, сапропель) та ведення 

агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених ландшафтах 

Західного Полісся для отримання радіологічно безпечної продукції. 

Станцією проводено дослідження з вивчення сучасного агроекологічного 

стану деградованих торфових земель Західного Полісся України на прикладі 

північних районів Волинської області. На цих землях створено мережу тестових 

дослідних полігонів, що дозволило відстежити динаміку показників 

агроекологічної стійкості деградованих торфових земель меліоративних систем. 

Виявлено значні зміни основних діагностичних ознак агроекологічного стану, що 

в загальному відобразилось на прояві їх ступеня деградації. В результаті 

виконання досліджень розроблена аналітична база даних та картографічні 

матеріали сучасного агроекологічного стану торфових ґрунтів Волинської 

області. Спираючись на систему оцінки деградації торфових земель проведено 

групування агроландшафтів за їх цільовим використанням та розроблено 

методологічні підходи по створенню природоохоронних територій з 

урахуванням екологічних ризиків і прогнозованих змін клімату. Запропоновано 

комплекс заходів по відновленню процесів торфоутворення, водних режимів 

торфовищ, усуненню пірогенних явищ та антропогенних впливів. Також, на 

основі даних дистанційного зондування землі встановлено основні 
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дешифрувальні ознаки стану рослинного та ґрунтового покривів агроландшафтів 

північних районів Волинської області. 
У 2017 році розпочато виконання ПНД НААН 01 «Розробити наукові засади 

збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління 

відтворенням родючості ґрунтів як основи сталого розвитку України» («Ґрунтові 

ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління) Підпрограма 

01 «Збалансоване використання, прогноз  і стале управління ґрунтовими ресурсами» 

(«Ґрунтознавство») (фундаментальні дослідження) на 2016-2020 роки. 

Завдання 01.01.03.09.Ф.: «Розробити науково-методичні засади 

інтегрованого управління продуктивними і екологічними функціями осушуваних 

та техногенно деградованих ґрунтів Західного Полісся» (фундаментальні 

дослідження). 

Ціль роботи: розробити науково-методичні засади інтегрованого 

управління продуктивними і екологічними функціями осушуваних та техногенно 

деградованих ґрунтів Західного Полісся для забезпечення ефективного і сталого 

їх функціонування.  

Завдання: 

o провести комплексну оцінку еколого-меліоративного стану 

осушуваних ґрунтів; 

o провести агроекологічний моніторинг сучасного стану техногенно 

деградованих ґрунтів; 

o розробити методологічні підходи  просторового оцінювання і 

прогнозування агроекологічної стійкості та стану осушуваних та техногенно 

деградованих ґрунтів ; 

o розробити наукові засади інтегрованого використання і 

ренатуралізації  осушуваних та техногенно деградованих ґрунтів; 

o розробити методологічні підходи до формування сталих 

агроландшафтів на осушуваних та техногенно деградованих ґрунтах. 
ПНД НААН 1 «Розробити наукові засади збалансованого використання 

ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості ґрунтів 

як основи сталого розвитку України» («Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, 

збалансоване використання та управління») Підпрограма 03 «Інноваційні засади 

інтегрованого управління живленням сільськогосподарських культур за різних 

ґрунтово-кліматичних умов» («Агрохімія»)  (прикладні дослідження) на 2016-2018 

роки. 

Завдання 01.03.03.03.П.: «Розробити на основі місцевих сировинних 

ресурсів, сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур адаптовані 

до зональних ґрунтово-кліматичних умов» (прикладні розробки). 

Ціль роботи: розробка адаптивних енергоощадних систем удобрення 

сільськогосподарських культур, які забезпечать підвищення біопродуктивності 

ґрунту. 

Завдання: 

o розробити наукові підходи по мобілізації поживних речовин з добрив 

(препаратів) виготовлених  на основі місцевих сировинних ресурсів; 

o розробити системи удобрення сільськогосподарських культур 

адаптовані до ґрунтово-кліматичних умов Західного Полісся; 
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o розробити нормативно-методичні аспекти удобрення 

сільськогосподарських культур за використання добрив (препаратів) 

виготовлених на основі місцевих сировинних ресурсів. 

 

Виконання госпдоговірних робіт зі створення науково-технічної 

продукції, формування спецфонду 

За останні 5 років спецфонд по Станції становив близько 0,37-1,65 гривень 

на 1 гривню бюджетних коштів (за плану 50 копійок). 

При цьому, 100 % спецфонду - це договори на створення НТП. 

При підготовці кошторису на виконання ГДТ 3 статті - зарплата, матеріали 

та відрядження надалі витрачатимуться тільки за цільовим призначенням. 

Основними нашими замовниками є фермери, комерційні структури, 

міжнародні проекти. Нам необхідно розширювати асортимент послуг 

аналітичної лабораторії. Орієнтація, при заключенні договорів по спецфонду на 

міжнародні проекти, фонди регіонального розвитку, місцевий бюджет. 

 

Наукове співробітництво. 

За період починаючи з 2009 року Станція налагодила співробітництво з 

закордонними партнерами: 

o Державною науковою установою Поліський аграрно-екологічний 

інститут Національної академії наук Білорусі (м. Брест).   

o Адміністрацією Демкової Клоди, Парчевського повіту, Люблінського 

воєводства,  республіка Польща.  

o Державною науковою установою «Поліський аграрно-екологічний 

Інститут Національної академії наук Білорусі», Республіканським науковим 

дочірнім унітарним підприємством «Інститут ґрунтознавства і агрохімії 

Національної академії наук Білорусі»  

o Комунальним унітарним сільськогосподарським підприємством 

«Брестська обласна проектно-вишукувальна станція хімізації сільського 

господарства»  

o Факультетом географії та землезнавства Латвійського Університету. 

Приймає участьдіяльності Шацької міжвідомчої науково-дослідної 

екологічної лабораторії, яка є базовою установою на території Полісся для 

відпрацювання польових полігонних досліджень природоохоронного напрямку з 

використанням сучасних інформаційних та космічних технологій (Постанова 

Президії НАН України за № 282). На даний час програма діяльності ШМНДЕЛ 

спрямована на розв’язання ряду важливих наукових і еколого-господарських 

питань Шацького національного природного парку з урахуванням його 

входження  до Транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» (ТБР-

ЗП), складовою частиною якого є біосферний резерват «Шацький» та 

налагодження транскордонного співробітництва з метою формування 

інноваційно-інвестиційних механізмів розвитку прикордонних регіонів.  

Є одним серед засновників Поліського екологічного кластеру, який 

створений вищими навчальними закладами, науковими установами та 

підприємствами Житомирської, Рівненської, Чернігівської та Волинської 



 6 

областей. Кластер створений з метою координації співробітництва у сферах 

забезпечення якісної підготовки фахівців для сталого розвитку Полісся України, 

академічної мобільності, формування спільних екологічних освітніх програм, 

проведення наукових досліджень, реалізації інноваційних екологічних проектів і 

програм на основі інтеграції кадрового, наукового, освітнього та виробничого 

потенціалу учасників Кластеру; підвищення конкурентоспроможності в 

національному та міжнародному масштабах. 

Має договори про співпрацю з 4 вищими навчальними закладами України:  

 Східноєвропейським національним університетом імені Лесі 

Українки 

 Луцьким національним технічним університетом  

 Львівським національним аграрним університетом  

 Національним університетом водного господарства та 

природокористування, м. Рівне.   

Має договори про наукове співробітництво: 

 Колківським вищим професійним училищем  

 Професійно технічним училищем № 27 м. Берестечко 

 Волинською обласною громадською організацією «Чисте довкілля». 

 

За останні 5 років (2011 – 2016 рр.) Станцією  виконано понад 7 НДР на 

замовлення Національної академії аграрних наук та 34 НДР – на госпрозрахункових 

засадах. Зокрема, протягом 2014-2016 років Станція приймала участь у виконанні 

інвестиційного проекту: «Відновлення меліоративної мережі для сприяння 

економічного зростання сільських територій Волинської області», що 

впроваджуватиметься в рамках Програми ЄС «Підтримка політики 

регіонального розвитку в Україні».  

Основними здобутками станції за даний період є: 

o 3 кандидатських дисертації; 

o 3 патенти на корисну модель; 

o 1 монографія, 3 навчальні посібники, 7 методичних вказівок і 

рекомендацій та понад 100 наукових статей. 

o взято участь у 55 міжнародних та вітчизняний конференціях, семінарах, 

нарадах тощо; 

o у 2016 році співробітниця Станції, молодий науковець 

нагороджувалася грамотою НААН. 

 

Виходячи із цього, до сильних сторін Станції слід віднести те, що 

починаючи з 2009 року: 
o сформовано колектив науковців, який має сталі наукові традиції; 

o накопичено досвід виконання науково-дослідних робіт, за 

профільними напрямками її роботи; 

o науковий колектив у цілому володіє основними принципами, 

методами та методологією вирішення наукових проблем, які ставить життя; 

o досягнута плідна взаємодія кваліфікованих працівників зі стажем з 

амбітною науковою молоддю; 



 7 

o сформовано дієву систему підвищення професійних, соціальних та 

особистих здатностей (компетенцій) працівників, оптимізовано структуру 

кадрового потенціалу станції шляхом запровадження навчання молодих 

працівників в аспірантурі; 

o закладено основи ефективної співпраці з місцевими органами влади 

та організаціями та установами суміжного профілю; 

o оперативно та якісно виконуються планові та позапланові завдання, 

які надходять від органу управління та місцевої  виконавчої влади. 

 

До слабких сторін діяльності станції можна віднести: 

o відсутність визнаних наукових шкіл, значних теоретичних розробок; 

o недостатню спадкоємність між досвідченими й молодими науковими 

співробітниками в передаванні накопиченого досвіду, плинність кадрів; 

o недостатній рівень наукових розробок, доведених до їх практичного 

запровадження. 

 

До можливостей станції, які сприятимуть її розвитку, слід віднести: 

o підвищення якості НДР внаслідок зростання рівня кваліфікації 

(компетентності) науковців, завдяки отриманню ними наукових ступенів; 

o поширення кількості замовників наукової продукції, перш за все, на 

госпрозрахунковій основі; 

o більш тісне співробітництво з місцевими органами державної влади в 

розробці та реалізації цільових комплексних програм.  

o активізація входження станції до міжнародних (зарубіжних) 

наукових проектів. 

 

Серед загроз, які можуть перешкоджати розвитку станції, слід 

виділити: 

o уповільнення економічного розвитку країни або його спад, що може 

спричинити зменшення обсягів фінансування станції за рахунок коштів 

державного бюджету; 

o виникнення труднощів під час укладання договорів із замовниками 

наукової продукції. 
 

Таким чином, аналіз сильних і слабких сторін визначає головне 

завдання на середню перспективу, що стоїть перед станцією – створення 

ефективної команди, яка у встановлені терміни та на високому якісному 

рівні спроможна виконувати НДР, що мають запроваджений на практиці 

кінцевий результат, не тільки на замовлення Академії, але й за власною 

ініціативою. 
 

Науково-практична діяльність станції спрямована на наукове 

обґрунтування і розробку методів та засобів раціонального використання 

земельних ресурсів, охорони і відтворення родючості ґрунтів, прогресивних 

технологій застосування добрив в зоні Полісся України. 
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Основні напрями наукової діяльності і господарської діяльності Станції 

є: 

o вивчення ґрунтів, їх основних властивостей, формування баз 

аналітичної і картографічної інформації на основі новітніх геоінформаційних 

підходів; 

o розробка технологій використання осушених низькопродуктивних 

земель та вироблених торфовищ Західного Полісся України; 

o прогнозна оцінка ресурсів місцевих добрив і розробка 

енергозберігаючих технологій заготівлі і їх використання. Створення на їх основі 

нових видів добрив з наступною їх агроекологічною оцінкою; 
o вивчення радіаційної ситуації в радіоактивно забрудненій зоні, 

ефективності застосування запобіжних заходів по зниженню переходу радіонуклідів 

із ґрунту в рослини з використанням місцевих нетрадиційних видів добрив та 

розробкою комплексних рекомендацій по веденню сільського господарства в 

умовах радіоактивного забруднення 

o надання науково-методичних та практичних послуг згідно з чинним 

законодавством організаціям, підприємствам і фірмам різних форм власності 

відповідно до контрактів, договірних зобов'язань тощо, в тому числі в розробці і 

впровадженні нових видів продукції, технологій створення, удосконалення та 

застосування добрив, підвищення родючості ґрунтів, експертної оцінки їх якості, 

інформаційних послуг, а також наукових обґрунтувань охорони водних ресурсів; 

o впровадження у сільськогосподарське виробництво досягнень науки по 

профілю Станції та пропаганда наукових доробок; 

o міжнародне співробітництво. 

Мета на перспективу – забезпечення діяльності станції як ефективної 

наукової установи, що надає якісні дослідницькі та консалтингові послуги на 

галузевому та регіональному рівнях. 

 

Приорітети 
 

 Надання послуг та виконання науково-дослідних робіт зі створення 

науково-технічної продукції. 
Забезпечити збільшення фінансових надходжень від виконання договорів про 

надання послуг та на виконання науково-дослідних робіт зі створення науково-

технічної продукції, в розмірі, не менше – 100 % від суми державного фінансування   

Цілі:  розробити новітні конкурентоспроможні технології з  відтворення і 

підвищення родючості ґрунтів, технічних засобів еколого-безпечного 

використання ґрунтів та водних ресурсів.  
 

 Активізація входження станції до міжнародного наукового простору 

Цілі: 

o Розвиток творчих стосунків та встановлення наукових контактів із 

відповідними науково-дослідними установами Республіки Білорусь та інших 

країн СНД. 

o Співробітництво з профільними науковими установами країн Східної 

Європи та Балтії (Чехія, Польща, Словаччина, Литва та ін.). 

o Участь у науково-технічних проектах ЄС тощо. 
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Завдання: 

o проведення спільних наукових досліджень у прикордонних регіонах 

із Республікою Білорусь, Польщі; 

o проведення організаційної роботи з отримання міжнародних грантів 

на проведення наукових досліджень; 

o друкування наукових статей співробітників станції в міжнародних 

(зарубіжних) збірниках; 

o участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах із 

метою обміну досвідом. 

 

Реалізація вищезазначених цілей та завдань буде сприяти: 

o підвищенню рівня впровадження наукових розробок; 

o публікаціям у наукових журналах із високим рейтингом, участі в 

міжнародних конференціях, захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня тощо. 

 

Фінансування та організація роботи  

 

Основним джерелом фінансування виконуваних станцією НДР 

виступають кошти державного бюджету. Вони створюють базовий фонд 

заробітної плати співробітників Станції. 

Враховуючи те що за останнє десятиліття в загальному фонді державного 

бюджету було відсутнє фінансування на покриття накладних витрат, які 

пов'язані з основною діяльністю Станції, на  спеціальне наукове обладнання та 

матеріали, лабораторне обладнання та хімічні реактиви, паливно-мастильні 

матеріали, відрядження, інші необхідні для наукових досліджень обладнання і 

матеріали.  

У зв’язку з цим Станція залучає додаткові фінансові кошти за рахунок 

виконання госпдоговірних робіт на замовлення інших організацій та установ. 

Вагомим джерелом фінансування є кошти міжнародних програм. Такі форми 

залучення коштів виступають як додаток до базового фінансування з метою 

підтримки життєдіяльності Станції в цілому, матеріального заохочення 

працівників, а також розвитку його матеріальної бази. 

 

Кадровий потенціал 

 

Станція проводить активну кадрову політику, яка спрямована на 

закріплення молодих кадрів. Тому, передбачається: 

 періодично забезпечувати підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації не менш як 10,0 % працівників щорічно; 

 на період до 2021 р. досягти 50,0 % питомої ваги кандидатів наук у 

загальній чисельності працівників. 
 забезпечити щорічну участь науковців станції в роботі вітчизняних та 

міжнародних конференцій, форумів і семінарів. 
 забезпечити  щорічно не менш 15 публікацій  наукових робіт в 

українських та міжнародних  тематичних виданнях. 
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 підготувати 2 кандидати для вступу в аспірантуру ННЦ ІГА. 
 організувати проведення науково-практичної конференції з нагоди 30-

річчя створення Поліської дослідної станції ННЦ ІГА. 

 

Матеріально-технічна база 

 

Приладове забезпечення. За останні роки цільові капітальні витрати на 

придбання обладнання не направлялися і ми можемо купувати прилади за 

рахунок спецфонду. За період 2010-2016 рр. на придбання матеріалів та 

обладнання виділено 227,5 тис. грн., тобто більше 32,5 тис. грн. щорічно. 

В рамках виконання проекту «Відновлення меліоративної мережі для 

сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області» нам 

передано Атомно-адбсорбційний спектрофотометр С-600, кольоровий плоттер та 

мобільний телефон. 

На даний час потребує негайного оновлення автотранспорт. 

 

Для забезпечення більш результативної наукової діяльності станції 

передбачається: 
Сприяти залученню до активу станції земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення для проведення якісних  наукових досліджень 

та  впровадження наукових  розробок. 

Проводити оновлення основних фондів за рахунок коштів отриманих від 

господарської діяльності. 

Провести поточний ремонт лабораторних та офісних приміщень дослідної 

станції за рахунок коштів отриманих від господарської діяльності. 

Облаштувати приміщення адміністративного корпусу протипожежною за 

рахунок коштів отриманих від господарської діяльності. 

Підвищити ефективність використання приміщень адміністративного корпусу 

(надати в оренду приміщення, які не використовуються). 

Забезпечити використання на капітальні  видатки не менше 20 %  від 

надходження  коштів  до  спеціального  фонду  бюджету  установи. 

 

Фінансове забезпечення 

Ми – державна наукова бюджетна установа і залежимо від обсягу 

бюджетного фінансування. За останні роки обсяг бюджетного фінансування 

становив: 

2015 р. – 335,5 тис. грн.; 

2016 р. – 287,9 тис. грн.; 

2017 р. – 337,0 тис. грн.  

При цьому, 100 % коштів спрямовувалося на заробітну плату, тобто на інші 

статті витрат коштів не було. 

Це при умові збільшення соціальних виплат, що змусило нас починаючи з 

2016 року, провести ряд заходів з оптимізації: 

- переведення працівників на спеціальний фонд; 

- перехід на скорочений робочий день; 

- відпустки за свій рахунок; 
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- економія коштів; 

- активізація діяльності з формуванню спецфонду і ін. 

Перехід на 3-4-денний робочий тиждень, при цьому в повному обсязі 

збережені доплати за ступінь і звання. 

Компенсаторні дії: 

- при укладенні господарських договорів - пріоритет віддаємо зарплаті. 

- на преміювання співробітників виділено кошти спецфонду - ... тис. грн.., 

плануємо те ж саме зробити і надалі. 
 

Кілька слів про себе. На даний час керую 2 завданнями другого рівня. За 

останні 5 років мною опубліковано 62 наукові роботи. Систематично беру участь 

у з'їздах, конференціях, семінарах, виставках, днях поля, публікую матеріали в 

ЗМІ, формую і беру участь у виконанні ГДТ. 

 

Висновок 

Шановні колеги! Я пропрацював в Станції майже 25 років, пройшов шлях 

від інженера ІІ категорії до директора, і добре розумію і усвідомлюю всю міру 

відповідальності за долю Станції і того напряму, за який ми відповідаємо. Вибір 

я роблю усвідомлено, розраховую на підтримку і взаєморозуміння тієї команди, 

яка сформована за моєї участі і на підтримку колективу Станції. 

Упевнений, що командними діями, спільними зусиллями ми виконаємо ті 

завдання, які перед нами стоять. 
 


