
VII. Наукова, господарська та соціальна діяльність Наукової установи 

 

45. Наукова установа Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла 

Національної академії аграрних наук України виконує виконує завдання з 

фундаментальних та прикладних програм по наступних програмах наукових 

досліджень і підпрограмах: 

1. ПНД «Генетичні ресурси рослин» 

2. ПНД «Генетичні та фізіолого-біохімічні засади керування продуктивними 

процесами рослин» 

3. ПНД «Захист рослин та фітосанітарна безпека» 

4. ПНД «Зернові культури» 

підпрограма 1 «Наукові засади нових методів селекції та створення на їх 

основі сортів і гібридів зернових, круп'яних, зернобобових культур з 

підвищеними адаптивними властивостями, продуктивністю та якістю 

продукції» 

підпрограма 2. «Наукові основи підвищення ефективності зернового 

комплексу на основі створення сортів і гібридів з високою екологічною 

адаптивністю та енергоощадних технологій їх вирощування» 

5. ПНД «Сільськогосподарська біотехнологія» 

6. ПНД «Науково-методологічні засади інноваційного розвитку 

аграрної науки» 

7. ПНД «Кормові ресурси» 

8. ПНД «Овочеві і баштанні культури» 

  

46. Наукову роботу Наукова установа виконує, як правило, за державними 

програмами, контрактами (договорами) з Академією, договорами з 

центральними органами виконавчої влади, тощо. 

 

Науково-організаційне і методичне керівництво Науковою установою 

здійснюється Академією. Наукова установа здійснює науково-методичне 

керівництво підпорядкованими їй дослідними установами та господарствами. 

 

47. Послуги з наукового забезпечення установам, організаціям, підприємствам 

Наукова установа надає на договірних засадах у відповідності до норм чинного 

законодавства. 

 



48. Фінансування державних науково-технічних програм Наукової установи та 

матеріально - технічного забезпечення здійснюється за рахунок бюджетних 

асигнувань. 

 

Наукова установа може мати фінансові надходження за науково-дослідні 

роботи, виконані за договорами з міністерствами, з підприємствами та 

організаціями, а також від реалізації продукції та сировини, отриманої в 

результаті проведення науково-дослідних робіт та діяльності, пов`язаної із 

впровадженням науково-технічної продукції. 

 

49. Наукова установа здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно із 

нормами чинного законодавства. 

 

50. Наукова установа самостійно визначає свої науково-виробничі зв`язки з 

іншими установами, організаціями, підприємствами та зарубіжними 

партнерами, виходячи з положень цього Статуту. 

 

51. Забезпечення Наукової установи матеріально-технічними ресурсами 

здійснюється у порядку, визначеному законодавством. 

 

52. У галузі капітального будівництва на Наукову установу поширюється дія 

законодавчих актів України, постанов і наказів Академії, а також будівельні 

норми і правила. 

 

53. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя 

та здоров’я членів трудового колективу, регулюються законодавством та 

колективним договором. 

 


