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СТАТТЯ 1. Найменування, місцезнаходження та підпорядкування
1.1. Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
ПРИЛУЦЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ».
Скорочене найменування: ДП ДГ ПРИЛУЦЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ІС НААН.
Ідентифікаційний код 31999329.
Організаційно - правова форма господарювання: Державне підприємство.
1.2 Місцезнаходження : 17500 Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Вавілова
будинок 16.
1.3.Підпорядкування:
ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ДОСЛІДНЕ
ГОСПОДАРСТВО ПРИЛУЦЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» (надалі - Господарство)
безпосередньо підпорядковане Прилуцькій дослідній станції Інституту садівництва
Національної академії аграрних наук України (надалі - наукова установа) та Інституту
садівництва Національної академії аграрних наук України (надалі - ІС НААН).
Загальне підпорядкування: Національній академії аграрних наук України (надалі Академія) як органу по управлінню державним майном, закріпленим за господарством.
1.4. Господарство створене в результаті реорганізації Прилуцької дослідної станції
УААН згідно наказу Української академії аграрних наук від 29 листопада 2002 р. № 95
«Про деякі зміни в організації наукової та виробничої діяльності в системі УААН» і є
правонаступником в частині майна, землі, майнових прав і зобов’язань реорганізованої
Прилуцької дослідної станції УААН.
1.5. Діюче найменування Господарства визначене наказом Національної академії
аграрних наук України від 28 липня 2014 року № 173 «Про зміну підпорядкування
Прилуцької дослідної станції Нікітського ботанічного саду-Національного наукового
центру».
1.6. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО ПРИЛУЦЬКОЇ
ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» є правонаступником Державного підприємства «Дослідне
господарство Прилуцької дослідної станції Нікітського ботанічного саду-Національного
наукового центру».

СТАТТЯ 2. Мета і напрями діяльності Господарства
2.1. Господарство створене з метою організаційно-господарського забезпечення
науковій установі умов для проведення досліджень, випробувань і доопрацювання
наукових розробок, їх апробації, проведення виробничої перевірки і впровадження їх у
виробництво та іншої господарської діяльності.
2.2. Господарство є державним сільськогосподарським статутним суб’єктом
підприємницької діяльності, що здійснює дослідну, господарську і комерційну діяльність з
метою досягнення економічних результатів та одержання прибутку.
2.3. Основні напрями діяльності Господарства:
2.3.1. Активне сприяння науковій установі, якій воно підпорядковане, а також іншим
науковим установам в роботі по проведенню наукових дослідів, виробничої перевірки і
впровадженню науково-технічних розробок;
2.3.2. Сприяння на взаємовигідній основі науковим установам в їх діяльності по
поширенню серед державних підприємств та організацій, а також інших господарюючих
суб’єктів досягнень науки, техніки і передового досвіду у виробництво;
2.3.3. Виробництво оригінального, елітного та репродукційного насіння
сільськогосподарських культур та саджанців, вирощування племінного молодняку худоби
і птиці;
2.3.4. Ефективне власне господарювання як приклад застосування результатів
організаційних та наукових здобутків;
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2.3.5.
Надання послуг у рослинництві на договірній основі: основна підготовка
грунту
(оранка.
дискування),
передпосівна
підготовка
грунту та
насіння
сільськогосподарських культур, посів та посадка сільськогосподарських культур, надання
послуг зі збирання урожаю та підготовки продукції до первинної реалізації (очистка);
2.3.6.
Надання послуг по перевезенню вантажів на договірній основі автомобільним
та тракторним транспортом.
Крім того, Господарство може здійснювати
іншу господарську діяльність,
відповідно до законодавства та цього Статуту. З певних видів господарської діяльності,
що вимагають ліцензування та патентування. Господарство одержує ліцензію та патент на
умовах, визначених чинним законодавством.

СТАТТЯ 3. Юридичний статус Господарства
3.1. Господарство є державним підприємством, шо діє на основі державної форми
власності, як самостійний суб’єкт господарювання.
3.2. Господарство є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи
Господарство набуває з дня його державної реєстрації, яка здійснюється в установленому
порядку за місцем його знаходження.
3.3. Господарство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного
законодавства України, зокрема, згідно з Законом України «Про наукову та науковотехнічну діяльність», «Про особливості правового режиму діяльності Національної
академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу»,
Цивільним та Господарським кодексами України, Статутами Академії та її постановами,
наказами і розпорядженнями ІС НААН, Прилуцької дослідної станції ІС НААН та цим
Статутом.
3.4. Статут Господарства затверджується президентом або віце-президентом
Академії після погодження цього Статуту науковою установою та ІС НААН.
3.5. Господарство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах
банків, в разі потреби реєстраційні рахунки у відділеннях Державного казначейства, діє
за принципом повного господарського розрахунку, має печатку зі своїм повним
найменуванням, ідентифікаційним кодом і належністю до Академії, кутовий штамп та
інші печатки, необхідні для ведення діловодства, знак для товарів і послуг.
3.6. Економічною основою діяльності Господарства є державна власність України на
основні засоби, інше майно, закріплене Академією за Господарством, а також землі
Академії, які надані Господарству згідно з державним актом на право постійного
користування.
3.7. Господарство є експериментально-виробничою базою для проведення наукових
досліджень, випробування і доопрацювання наукових розробок, пропаганди досягнень
науки і техніки та впровадження їх у виробництво. Крім того, Господарство, яке працює на
умовах повного господарського розрахунку, забезпечує сільськогосподарське виробництво
елітним та репродукційним насінням, садивним матеріалом, племінною продукцією.
3.8. Господарство на добровільних засадах, за згодою ІС НААН та наукової
установи і з дозволу Президії Академії може бути учасником наукових спілок, асоціацій
та інших господарських об’єднань, якщо це сприяє поліпшенню діяльності та оснащення
Господарства.
3.9. З метою відпрацювання моделі співпраці Державних підприємств дослідних
господарств Академії з підприємницькими структурами, об’єднання зусиль учасників
підприємств (об’єднань), заснованих на змішаній формі власності (на базі об’єднання
майна різних
форм власності),
для підтримки основної статутної діяльності
Господарства, впровадження сучасних науково-технічних розробок та технологій,
зміцнення експериментальної бази, підвищення ефективності використання майна та
залучення додаткових коштів для своєї діяльності Господарство, з дозволу Президії
Академії, має право брати участь у спільній діяльності суб'єктів господарювання,
інших комерційних структур і вести підприємницьку діяльність за своїм виробничим
профілем. Використання бюджетних коштів на ці цілі забороняється.

3.10. Господарство з дозволу Президії Академії, за погодженням з Кабінетом
Міністрів України, має право виступити засновником підприємств змішаної форми
власності, утворювати підприємства, до статутних фондів яких передається певна частка
належних йому майнових прав.
Статути та інші установчі документи створюваних спільних суб’єктів
господарювання за участю Господарства в обов'язковому порядку погоджуються з
Академією.
3.11. У відповідності з чинним законодавством і в межах цього Статуту Господарство
з урахуванням завдань наукової установи, якій воно підпорядковане, самостійно вирішує
питання своєї господарської діяльності, в тому числі визначає структуру управління,
встановлює штати, вступає в договірні відносини з іншими установами, підприємствами
та організаціями, набуваючи майнові права і відповідні обов'язки, може бути позивачем та
відповідачем в судах.
Господарство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного
йому майна згідно з чинним законодавством.
3.12. Укладення господарських договорів є обов’язковим для Господарства в разі
виникнення фінансово-господарських зобов’язань між суб’єктами господарювання.
Укладаючи господарський договір, Господарство може брати на себе тільки такі
фінансові зобов’язання, виконання яких забезпечується власними доходами від його
господарської діяльності.
3.13. Господарство звітує за свою виробничо-фінансову та іншу господарську
діяльність перед науковою установою, якій воно безпосередньо підпорядковане, в
установленому порядку.

СТАТТЯ 4. М айновий комплекс Господарства
4.1. Майновий комплекс Господарства складають всі матеріальні та нематеріальні
активи (об’єкти майнового комплексу - надалі майно), які обліковуються на балансі
Господарства і закріплені за ним Академією - або придбані Господарством за рахунок
бюджетних коштів від фінансово-господарської діяльності Господарства, або набуті
іншим шляхом, не забороненим законодавством.
4.2. Використання земельних ділянок, переданих державою у постійне користування
та майна - у безстрокове безоплатне користування Академії, здійснюється відповідно до
законодавства України, Статутів Академії, ІС НААН та наукової установи, а також цього
Статуту.
Порядок володіння, користування земельними ділянками та розпорядження майном,
питання, пов’язані з вилученням землі, та відчуження майна, погоджуються виключно з
Президією Академії.
4.3. Земельні ділянки, які надані в постійне користування Господарству для
розміщення його об’єктів, здійснення науково-дослідної та господарської діяльності,
виробництва оригінального, елітного
та репродукційного насіння, вирощування
садивного матеріалу сільськогосподарських культур, кормів для племінних тварин і
пропаганди ведення товарного сільськогосподарського виробництва, визначених Статутом
Академії та цим Статутом, є державною власністю.
4.4. Вилучення земельних ділянок Господарства може здійснюватися лише за
згодою Президії Академії відповідно до Земельного кодексу України.
4.5. Землі дослідних полів Господарства та ділянки з цінними грунтами відносяться
до особливо цінних земель і їх вилучення для суспільних потреб не допускається, крім
випадків, визначених Земельним кодексом України.
4.6. Господарство здійснює користування землею і іншими природними ресурсами
відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.
4.7. Господарство може орендувати земельні ділянки, що перебувають у власності
територіальних громад, громадян та юридичних осіб, для провадження статутної
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4.8. Передача в оренду земельних ділянок, які знаходяться у
постійному
користуванні Господарства, не допускається.
4.9. Земельна ділянка, що перебуває у постійному користуванні Господарства та
використовується для виробництва товарної сільськогосподарської продукції або для
іншої господарської діяльності, може використовуватися без зміни цільового призначення
суб’єктами господарювання, застосованими на змішаній формі власності (на базі
об’єднання майна різних форм власності), створеними за участю Господарства, яке
зберігає при цьому право на свої земельні ділянки.
4.10. Майно Господарства є державною власністю, закріплене за ним Академією і
належить йому на праві оперативного управління.
Здійснюючи це право, Господарство володіє, користується та розпоряджається
зазначеним майном згідно з чинним законодавством, Статутами Академії, ІС НААН та
наукової установи і цим Статутом відповідно до мети і статутних завдань Господарства.
4.11. Господарство веде облік об’єктів майнового комплексу та здійснює контроль
за ефективним використанням таких об’єктів.
4.12.
Господарство самостійно розпоряджається майном та коштами, одержаними
від господарської діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної, благодійними внесками
і пожертвуваннями організацій (в тому числі міжнародних) і приватних осіб, а також
коштами та майном, одержаними на інших підставах, що не суперечать чинному
законодавству.
4.13.
Господарство має право використовувати належне йому майно для участі у
цивільних відносинах, у тому числі
для
провадження фінансово-господарської
діяльності відповідно до цілей утворення та в межах його цивільної правоздатності.
4.14.
Господарство ефективно використовує належне йому майно та розпоряджається
ним в межах визначених законодавством, з метою розвитку науки і техніки для
задоволення соціальних, економічних та інших потреб держави.
4.15.
На нерухоме майно Господарства, яке знаходиться на його балансі, не може бути
звернено стягнення за претензіями кредиторів.
4.16.
Господарство за погодженням ІС НААН та наукової установи і дозволу Президії
Академії може здійснювати продаж майна, що обліковується на балансі Господарства.
4.17. Відчуження нерухомого майна Господарства, що перебуває у віданні Академії,
здійснюється
лише з дозволу Президії Академії в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Продаж основних засобів, що належать Господарству, здійснюється лише на
конкурсних засобах.
4.18. Кошти, одержані від використання та реалізації майна Господарства,
залишаються в розпорядженні Господарства з правом подальшого спрямування на
виконання його статутних завдань.
4.19. Списання майна, яке знаходиться на балансі Господарства, здійснюється з
дозволу Президії Академії в порядку, встановленому законодавством.
4.20. Безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі Господарства, на
баланс іншої наукової установи, організації, підприємства, які перебувають у віданні
Академії, здійснюється з дозволу Академії та в установленому порядку.
4.21. Господарству забороняється без дозволу Президії Академії безоплатно
передавати в будь - якій формі закріплене за ним державне майно іншим установам,
організаціям, підприємствам, а також громадянам.
4.22. Оплачувана передача іншим установам, підприємствам, організаціям та
громадянам будівель, споруд, житла та інших приміщень, обладнання, транспортних
засобів та інших основних засобів директором Господарства може здійснюватися в
установленому законодавством порядку та лише з дозволу Президії Академії.
4.23. Господарство може з дозволу Академії та в установленому нею порядку
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здавати в оренду нерухоме майно та приміщення, які обліковуються на балансі
Господарства і тимчасово не використовуються в науково-дослідних, виробничих та
інших господарських цілях, на вигідних для Господарства умовах на основі укладених
договорів оренди майна, у тому числі нерухомого керуючись чинним законодавством
України про оренду державного майна.
4.24. Кошти, одержані Господарством від оренди об’єктів майнового комплексу, у
повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Господарства.
4.25. Джерелами формування майна Господарства є:
- державне майно, передане йому Академією;
- бюджетні кошти, що виділяються Академією на фінансування державних цільових
програм з селекції в рослинництві, тваринництві та інші бюджетні асигнування;
- доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів
господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно придбане в інших підприємствах, організаціях;
- майно, безоплатно одержання від іншого підприємства, організації;
- капітальні вкладання і дотації з бюджетів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування установ, підприємств, організацій
і громадян;
- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів, що належать йому;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
4.26. Належні Господарству майнові права за згодою Президії Академії можуть бути
передані до статутних фондів суб’єктів спільного господарювання, створених за участю
Господарства Академії.
Створення таких суб’єктів господарювання здійснюється у порядку, встановленому
чинним законодавством.
4.27. Кошти, отримані Господарством за рахунок бюджетних асигнувань, доходів
(прибутку) від господарської діяльності, кредиторів банків, благодійних внесків і
пожертвувань організацій (у тому числі міжнародних) та приватних осіб, а також майно,
придбане в результаті дарування або на інших підставах, передбачених законодавством,
використовуються в установленому порядку.
4.28.
Доходи (прибутки), одержані Господарством, використовуються для проведення
наукових досліджень, розвитку
матеріально-технічної
бази і соціальної бази
Господарства, а також на інші цілі, що визначені цим Статутом.
4.29.Збитки, завдані Господарству в результаті порушення його майнових прав
юридичними та фізичними особами, відшкодовуються Господарству в установленому
порядку , в тому числі за рішенням суду.

СТАТТЯ 5. Права і обов’язки Господарства
5.1. Права Господарства:
5.1.1. Господарство планує свою господарську діяльність і визначає стратегію та
основні напрями свого розвитку відповідно до своїх статутних завдань з урахуванням
галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юктури ринку продукції,
товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
5.1.2. Господарство самостійно визначає структуру управління, розробляє штатний
розпис Господарства з урахуванням його функцій, умов і фонду оплати праці,
затверджуючи його в установленому порядку.
5.1.3. Господарство реалізує свою продукцію, залишки її виробництва, послуги за
цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках,
передбачених законодавством України, за встановленими державними цінами.
5.1.4. Господарство може здійснювати операції з цінними паперами відповідно до
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чинного законодавства України.
5.2. Обов’язки Господарства.
5.2.1. Господарство:
-забезпечує науковій установі, якій підпорядковане, організаційно-господарські
умови для своєчасного і високоякісного проведення наукових досліджень, випробування і
доопрацювання наукових розробок, пропаганди, досягнень науки і техніки та
впровадження їх у виробництво;
-здійснює виробництво та реалізацію на ліцензійній основі насіння
сільськогосподарських культур високих репродукцій та садивного матеріалу, вирощування
племінного молодняку худоби і птиці;
-забезпечує ефективне та цільове використання закріпленого за ним державного
майна та виділених державних коштів;
-враховує, при визначенні стратегії науково-дослідної та господарської діяльності,
умови державних контрактів, програм, замовлень та інші договірні зобов’язання;
-забезпечує своєчасно сплату податків та інших відрахувань згідно із
законодавством;
-здійснює будівництво, реконструкцію, а також ремонтні роботи основних фондів,
забезпечує своєчасне створення нових виробничих об’єктів та якнайшвидше введення їх в
експлуатацію;
-створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання
законодавства про працю, правил
охорони праці, техніки безпеки, соціального
страхування;
-здійснює заходи, спрямовані
на покращення організації та оплати праці
працівників з метою підвищення їхньої матеріальної зацікавленості як в результатах
особистої праці, так і всього Господарства;
-забезпечує економне і раціональне використання фонду оплати праці і своєчасну
видачу працівникам Господарства заробітної плати, пожежну безпеку своїх об’єктів;
-здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва;
-н а належному рівні здійснює оперативний та бухгалтерський облік майна і
результатів своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством та
нормативно-правовими актами.
5.2.2. Директор Господарства та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за додержання порядку ведення оперативного та бухгалтерського обліку і
статистичної звітності результатів виробничо-фінансової та іншої господарської
діяльності.
5.2.3. Господарство самостійно відповідає за своїми договірними зобов’язаннями, за
порушення кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та
інших правил здійснення господарської діяльності усім своїм майном , що зазначене в
балансі.

Ст а т т я 6. Управління Господарством і самоврядування трудового
колективу
6.1. Управління Господарством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі
поєднання прав Академії щодо господарського використання державного майна,
переданого Господарству, і принципів самоврядування трудового колективу.
6.2. Академія здійснює свої права щодо управління Господарством безпосередньо
через директорів ІС НААН, наукової установи та Господарства.
6.3. Академія:
-затверджує Статут Господарства та зміни до нього, здійснює контроль за
додержанням Статуту і приймає рішення в зв’язку з його порушенням;

7

- здійснює разом з ІС НААН та науковою установою контроль за збереженням та
ефективністю використання державного майна, закріпленого за Господарством;
-здійснює разом з ІС НААН та науковою установою контроль за фінансовою,
виробничою та іншою господарською діяльністю Господарства.
6.4. Академія, ІС НААН та наукова установа не втручаються в оперативну та
господарську діяльність Господарства, здійснювану відповідно до цього Статуту.
6.5. Директор Господарства призначається на посаду шляхом укладання контракту з
директором наукової установи, якій Господарство безпосередньо підпорядковане, за
погодженням з Академією та ІС НААН.
Звільнення директора Господарства з посади здійснюється тією ж установою на
підставах, передбачених у контракті, за погодженням з Академією та ІС НААН.
6.6. Директор, діючи від імені Господарства та в його інтересах, відповідно до
законодавства та в межах цього Статуту і контракту, самостійно вирішує питання
діяльності Господарства, за винятком тих, що віднесені до компетенції наукової установи,
ІС НААН, Академії і трудового колективу Господарства, зокрема:
-організовує і здійснює керівництво науково-дослідною і виробничо-господарською
діяльністю Господарства;
-має право без окремої на те довіреності представляти Господарство у всіх
установах, організаціях та підприємствах;
-укладає господарські договори, видає довіреності іншим особам, відкриває рахунки
в установах банків та реєстраційні - у відділеннях Державного казначейства;
-розпоряджається майном та коштами Господарства
відповідно до чинного
законодавства та цього Статуту;
- в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження у встановленому
порядку;
-самостійно визначає структуру і в установленому порядку затверджує штатний
розпис в межах фонду оплати праці;
-затверджує положення про структурні підрозділи Господарства і визначає посадові
обов'язки їх працівників;
-забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
-несе відповідальність за формування та використання прибутку Господарства та за
взаєморозрахунки з бюджетом всіх рівнів;
-здійснює інші повноваження, віднесені законодавством, Академією, ІС НААН, цим
Статутом і контрактом до компетенції директора.
6.7. Директор здійснює управління Господарством. Він несе персональну
відповідальність за стан та діяльність Господарства, за збереження та ощадливе
використання майна Господарства, забезпечення пожежної безпеки його об’єктів, а також
створення належних соціально-побутових умов для трудового колективу.
6.8. Директор звітує за фінансово-господарську діяльність Господарства перед
Прилуцькою дослідною станцією ІС НААН, ІС НААН та Академією в установлені
терміни.
6.9. Головний бухгалтер Господарства призначається на посаду та звільняється з
посади директором Господарства за погодженням з президентом Академії.
Заступники директора та головні спеціалісти призначаються на посаду і
звільняються з неї директором Господарства за погодженням з науковою установою, якій
Господарство підпорядковане. Інші працівники Господарства приймаються на роботу і
звільняються з неї в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством.
6.10. Трудовий колектив Господарства становлять усі громадяни, які знаходяться з
Господарством у трудових відносинах та своєю працею беруть участь в його діяльності.
6.11. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин
та узгодження інтересів трудового колективу і директора в Господарстві, відповідно до
законодавства України, укладається колективний договір.
6.12. Повноваження трудового колективу Господарства реалізуються загальними

зборами (конференцією) через їх виборні органи.
6.13. Інтереси трудового колективу представляє виборчий орган
первинної
профспілкової організації Господарства, який обирається і діє згідно з законодавством.
6.14. Рішення з соціально - економічних питань, що стосуються діяльності
Господарства і його колективу, готуються і приймаються директором за участю трудового
колективу та уповноваженого ним орган}' і відображаються в колективному договорі.
Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та
,р\дові відносини трудового колективу з адміністрацією Господарства.
Колективний договір в Господарстві укладається згідно з порядком, передбаченим
законодавством, і підписується уповноваженими представниками сторін.

СТАТТЯ 7. Господарська та соціальна діяльність
7.1.
Господарство планує свою діяльність і визначає перспективи
розвитку,
виходячи з програм науково-дослідних робіт наукової установи, якій воно підпорядковане,
га з укладених господарських договорів, які нарівні з відповідними нормативноправовими актами є правовою основою ділових відносин з іншими суб’єктами
господарювання.
Пропозиції наукової установи
Господарству про укладення договорів, які
випливають з її науково-дослідних програм, є для Господарства обов’язковими, але
повинні бути взаємовигідними. Господарство, укладаючи такі договори, забезпечує
першочерговість у виділенні установі земельних ділянок, робочої сили, техніки, добрив,
насіння, сільськогосподарських тварин, кормів, інших необхідних засобів виробництва для
проведення науково-дослідних робіт, з урахуванням обсягів робіт та послуг, погоджених з
науковою
установою,
строків виконання, цін і порядку розрахунків. Договори
укладаються, як правило, до початку наступного року.
7.2. Господарство, здійснюючи забезпечення науково-дослідних та інших робіт, несе
відповідальність за своєчасне і якісне їх проведення. Впровадження наукових розробок у
Господарстві здійснюється під авторським наглядом наукових працівників наукової
установи.
7.3. Господарство, забезпечуючи проведення виробничої перевірки нових наукових
розробок, організовує на своїх полях показові полігони для демонстрації нових
високоефективних технологій та інших науково-технічних досягнень.
7.4. В рахунок відшкодування затрат на проведення дослідів Господарство отримує
з ід наукової
установи
продукцію, вирощену на дослідних ділянках, за цінами,
передбаченими договором.
У разі, якщо це не покриває всіх витрат, різницю Прилуцька дослідна станція ІС
ПЛАН відшкодовує Господарству з коштів, які виділяються на науково-дослідні роботи.
7.5. Показники виробничо-фінансової діяльності Господарство погоджує з науковою
■становою та ІС НААН і доводить їх до відома Академії (відповідних підрозділів). При
цьому воно керується необхідністю першочергового виконання своїх головних завдань, а
також повного задоволення потреб у власному насінні і забезпеченні тваринництва
необхідними кормами.
Господарство самостійно визначає кількість товарної сільськогосподарської
продукції для виконання контрактів і відображає її в бізнес-плані економічного розвитку
Господарства.
Частину виробленої продукції, що залишається після виконання державного
.-.мовлення або державного завдання. Господарство може продати іншим підприємствам,
рганізаціям та господарствам незалежно від їх форми власності, а також через торгові
';рж і, на ринку, через власні магазини та здійснити реалізацію цієї продукції на інших
>мовах, які не суперечать чинному законодавству.
7.6. Узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності
і сподарс гва є прибуток (дохід).
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Чистий прибуток, який залишається після сплати передбачених законодавством
п датків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні
Г сподарства і використовується ним самостійно на цілі, визначені цим Статутом.
7.7.
Спеціальні (цільові) фонди та резервний фонд Господарства утворюються за
рахунок прибутку для покриття витрат (збитків), пов'язаних з господарською діяльністю
Господарства.
".8. Господарство має право матеріально заохочувати наукових працівників і
.гтешалістів наукової установи, які сприяють підвищенню ефективності виробництва. У
свою чергу Прилуцька дослідна станція ІС НААН має право преміювати робітників і
.ледіалістів Господарства, які сприяють своєчасному і якісному здійсненню наукових
досліджень. Порядок та умови заохочення визначаються колективним та господарськими
договорами.
7.9.
Сільськогосподарські
угіддя,
зайняті
селекційними
та
іншими
дрібноділянковими дослідними посівами, тварини, що утримуються на фізіологічних
дворах, в ізоляторах, а також одержана від них продукція включаються в плани і звітність
Господарства окремим рядком.
".10. Забезпечення Господарства матеріальними ресурсами і новою технікою
здійснюється згідно з діючим порядком, а також шляхом придбання матеріально-технічних
ресурсів на біржах, за прямими договорами з підприємствами-виготовлювачами.
7.11. У галузі капітального будівництва на Господарство поширюється дія
законодавчих актів, постанов і наказів Академії, ІС НААН та Прилуцької дослідної станції
ІС НААН. що стосуються питань будівництва сільськогосподарських підприємств і
організацій , вимоги будівельних норм і правил.
У 12. Плани капітального будівництва Господарство формує
відповідно
до
затверджених обсягів капітальних вкладень.
".ІЗ. Господарство забезпечує цільове використання фінансових засобів, здійснює
заходи щодо виконання фінансового плану, своєчасно проводить розрахунки з бюджетом,
банками, працівниками, постачальниками, підрядниками та ін.
".14. Джерелами формування фінансових ресурсів Господарства є прибуток (дохід),
амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, пайові внески
дтенів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження,
включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.
7.15. Господарство має право встановлювати договірні ціни на частину продукції, що
реалізується за держзамовленням, і на всю сільськогосподарську продукцію понад
держзамовлення, яка продається через власну торгівельну мережу і на ринку,
затверджувати ціни (тарифи) на товари народного споживання і послуги, на які не
поширюються ціни, встановлені централізовано, як і на продукцію (послуги) для власного
зжитку .
7.16. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці та здоров’я
працівників, вирішуються трудовим колективом за участю директора Господарства на
. снові колективного договору та чинного законодавства.
Пенсіонери та інваліди, які працювали до виходу на пенсію у Господарстві,
користуються нарівні з його працівниками наявними можливостями медичного
'алуговування, забезпечення житлом, путівками в оздоровчі та профілактичні заклади і
іншими соціальними послугами та пільгами.
7.17. Господарство здійснює зовнішньо - економічну діяльність згідно з чинним
законодавством.
7.18. Ревізія (перевірка) діяльності Господарства проводиться Академією, ІС НААН
те науковою установою, а також фінансовими та іншими контролюючими органами
відповідно до покладених на них законодавством функцій щодо контролю за діяльністю
підприємств, організацій, установ.
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СТАТТЯ 8. Ліквідація і реорганізація Господарства
8.1. Ліквідація та реорганізація Господарства здійснюється за рішенням Президії
Академії у встановленому чинним законодавством України порядку.
8.2. Ліквідація Господарства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється з
дозволу Президії Академії та за погодженням з ІС НААН, науковою установою.
8.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій
кредиторів визначаються науковою установою.
8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по
у яр п л ін н ю Господарством. Ліквідаційна комісія діє відповідно до законодавства та
■останови Академії: зокрема вона складає ліквідаційний баланс Господарства, подає його
Академії Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з
Гссп :дагст=-: м. повідомляються про ліквідацію у письмовій формі.
8 5. При реорганізації або ліквідації Господарства працівникам, що звільняються,
гаранту CTb.cs додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства
України
8т '
. _
залишається після задоволення претензій кредиторів і членів
тт даь с ї гехтизу. використовується за рішенням Президії АкадехМІЇ.
1 “. Господарство вважається таким, що припинило свою діяльність, після
хдісге-д-д заиллів пюдо його ліквідації і з дня внесення до Єдиного державного
реєстру залгсу лре його припинення.
:• і У т і : зізнання Господарства банкрутом порядок ліквідації Господарства
ш п и л г-іа -—з д
з е д д о в дшо д о законодавства України про банкрутство.

СТАТТЯ 9. Внесення змін і доповнень до Статуту
Ц

к з

а т знення до Статуту вносяться в такому ж порядку як і його

•І
: ; ддьетдження цього Статуту попередній статут Господарства визнається
тагічс. ж : і г т с у і чинність.
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