ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата на посаду генерального директора
Державної Установи «Інститут охорони ґрунтів України»
Міністерства аграрної політики та продовольства України
ДЕГОДЮКА СТАНІСЛАВА ЕДУАРДОВИЧА
доктора сільськогосподарських наук

Короткі відомості про кандидата:
Дата народження: 09.06.1965 р.
Місце народження: с. Рогань, Харківський район, Харківська область,
Україна.
Сімейний стан: одружений, має сина та доньку.
Освіта: Українська сільськогосподарська академія (1987 р.), агрохімія і
ґрунтознавство, вчений агроном.
Вчений ступінь, вчене звання:
1996 р. – кандидат сільськогосподарських наук;
2003 р. – старший науковий співробітник зі спеціальності агрохімія;
2020 р. – доктор сільськогосподарських наук.
Трудова діяльність: з 1987 р. працював інженером ІІ категорії відділу
аеровізуального обстеження сільськогосподарських посівів Української філії
Всесоюзного науково-дослідного центру «АІКС – агроресурси». З 1990 р. і до
цього часу працюю в Національному науковому центрі «Інститут землеробства
НААН». Пройшов шлях наукової діяльності від аспіранта, молодшого
наукового співробітника, старшого наукового співробітника до завідувача
відділу агрохімії.
Мета програми: згідно програми здійснення єдиної науково-технічної
політики у сфері охорони ґрунтів і їх родючості, раціонального використання та
екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів
довкілля, забезпечення якості продукції, мою діяльність на посту Генерального
директора буде спрямовано на організаційне, методологічне і методичне
забезпечення наукової і технічної роботи шляхом створення у колективі

атмосфери ділового партнерства, надання ініціативи для творчого пошуку і
розкриття здібностей кожної особистості в Інституті і його філіях.
Пріоритетним завданням є підвищення наукоємності установи шляхом
розширення теоретичних і практичних досліджень у мережі агрохімічної
служби Інституту з вивченням питань відтворення родючості ґрунтів,
подолання деградаційних процесів, ефективності нових видів агрохімікатів із
залученням висококваліфікованих фахівців із різних напрямів наукової
діяльності в Україні.
Основні стратегічні принципи моєї програми полягають у підвищенні
продуктивності колективу для створення сучасної науково-технічної бази,
поєднання експерименту і практики та справедливої оплати праці
кожного, згідно його ініціативи і внеску у бюджет організації.
Науково-технічна і дослідницька політика
Здійснюється на засадах чіткого виконання Положення Про Державну
установу «Інститут охорони ґрунтів України» з конкретизацією і поглибленням
окремих функцій, що відповідають економічним і екологічним вимогам
сучасного суспільства в умовах ринкових відносин на землю і полягає у:
 вирішенні земельних відносин в складних умовах продажу і
купівлі, розмежування, ведення кадастру і встановлення бонітету
ґрунтів, що буде корисним для землевласників і бюджету Інституту.
 поліпшенні методичного і технічного забезпечення обласних філій
ДУ «Держґрунтохорона».
 частині Положення про проведення науково-дослідних робіт у
сфері охорони ґрунтів та їх родючості пропонується створення
лабораторії польових досліджень при відділі досліджень і
моніторингу ґрунтів для перевірки і впровадження нових
технологій виробництва і біологічної експертизи традиційних і
новітніх добрив на договірних засадах з фермерськими
господарствами, кооперативами і великими корпораціями.
 визначенні шляхів адаптації органічного землеробства в основних
ґрунтово-кліматичних зонах України з впровадженням органобіоактивних добрив адресного призначення, виготовлених на основі
органічних і мінеральних компонентів, дозволених міжнародними
стандартами IFOAM.
 піднятті клопотання перед вищими інстанціями щодо відтворення
деградованих басейнів малих річок у частині їх паспортизації,
упорядкування земельних відносин та проведення меліоративних
робіт у руслах, заплавах і на плакорних землях на засадах
держзамовлення та договорів з виконавцями.
 ініціюванні створення спеціальної економічної зони на землях
відчуження Чорнобильської АЕС за нашим програмним
забезпеченням.
 заохоченні виробництва до проведення хімічної меліорації земель з
кислою реакцією ґрунтового розчину шляхом проведення наукових

і виробничих дослідів із залученням вапнякової сировини
вітчизняних покладів на договірних засадах.
 створенні технічного комітету стандартизації ТК «Охорона ґрунтів»
з розроблення експертизи та нормативних документів.
 одержанні дозволу на проведення біологічної експертизи
пестицидів, агрохімікатів, дозволених для застосування в Україні в
Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адміністративна і кадрова політика
1. Основним завданням вбачаю не тільки збереження кадрового
потенціалу, а й його фахового зростання шляхом підвищення кваліфікації у
провідних науково-дослідних установах, стажування в Україні та за кордоном,
а також захисту кандидатських і докторських дисертацій, підготовлених у
дослідній мережі Інституту.
2. Гарантую прозорість у діяльності адміністрації, підвищення
ефективності діяльності апарату та компетентності в управлінні персоналом,
створення належних умов для проведення науково-дослідної роботи з метою
персональної матеріальної зацікавленості кожного співробітника у заключенні
договірних тематик зі структурами різних форм власності аграрного
виробництва.
3. Відкрити у ДУ «Держґрунтоохорона» Вчену Раду, аспірантуру і
докторантуру по захисту дисертаційних робіт.
4. Встановити науково-технічне співробітництво із спорідненими
науковими установами Європейського Союзу та інших країн світу.
Інноваційна діяльність
Для стабільного розвитку ДУ «Держґрунтоохорона» передбачається
покращання фінансово-економічної складової за рахунок активної
маркетингової політики, широкого співробітництва з аграрними операторами, а
саме:
 для поширення в Україні і за кордоном наукових інноваційних технологій
створити відділ менеджменту і маркетингу;
 підняти клопотання перед Кабінетом Міністрів України про посилення
відповідальності за екологічні порушення і створити групу фахівців з
проведення екологічного аудиту для промислових підприємств і
аграрного виробництва;
Фінансово-господарська діяльність
1. Оптимізувати діяльність існуючої організаційної та наукововиробничої структури для забезпечення стабільного фінансово-економічного
розвитку колективу, ефективного використання та, за необхідності, оновлення
обладнання і майна в Інституті.
2. Удосконалити управління установою з метою зміцнення фінансової і
трудової та господарської дисципліни.
3. Забезпечити належні умови праці дотримання прав співробітників
відповідно до існуючого законодавства.

4. Забезпечити прозорість діяльності адміністрації та інформувати
колектив про її роботу.
5. Регулярно розглядати з трудовим колективом питання соціального
розвитку – поліпшення умов праці, життя та здоров’я.
6. Удосконалити систему стимулювання наукових і технічних
співробітників за результатами їх роботи, спрямованої на підвищення
продуктивності праці та іміджу ДУ «Держґрунтоохорона».
Покладаю надію на взаєморозуміння з колективом Інституту і його
філіями у досягненні поставленої мети, гарантую чітке виконання програми за
підтримки моєї кандидатури. Разом відродимо славу українських чорноземів!
Доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник

Станіслав ДЕГОДЮК

