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Прізвище Ім’я по батькові кандидата: Вахній Сергій Петрович 

Дата народження: 13.03.1959 р. 

Місце народження: с.Лісовичі Таращанський район Київська область. 

Сімейний стан: одружений, є двоє дітей – син і донька. 

Освіта вища:-Білоцерківський сільськогосподарський інститут, 1981р., 

агрономія, вчений агроном; Українська сільськогосподарська академія, 1989 р., 

економіка, організатор економіст соціалістичних сільськогосподарських 

підприємств; Українська академія державного управління при президентові 

України, 2001 р., державне управління, магістр державного управління. 

Науковий ступінь, вчене звання: 1995 р.-кандидат сільськогосподарських 

наук, 2002 р.- доцент, 2012 р. – доктор сільськогосподарських наук, 2019 р. – 

професор. 

Трудова діяльність: З 1981 року пройшов трудовий шлях агронома колгоспу, керуючого 

відділенням радгоспу, секретаря Білоцерківського РК ЛКСМУ, заступника директора, 

директора радгоспу, голови правління агрофірми. З 1997 року голова Білоцерківської районної 

державної адміністрації, з 2005 року заступник начальника служби автомобільних доріг у 

Київській області, перший заступник начальника  головного управління агропромислового 

розвитку Київської області. З 2007 року працював головою Володарської районної державної 

адміністрації, з 2011 головою Рокитнянської районної державної адміністрації, начальником 

Рокитнянської об'єднаної податкової інспекції. В різні часи працював помічником народних 

депутатів України.Нині працюю професором кафедри технологій у рослинництві та захисту 

рослин Білоцерківського національного Аграрного університету. По сумісництву генеральний 

директор ТОВ «Земля Томилівська» 

 Мета Програми: стала робота Інституту, збереження та примноження 

наукової бази, стабільність в роботі філій інституту, введення інноваційних 

технологій з метою поліпшення дослідницької роботи в сфері охорони ґрунтів. 

 



           Основними напрямками роботи кандидат вбачає: якісну роботу  

в кадровій політиці, в зміцненні матеріальної бази, в потужній науковій та 

технічній базі інституту, у фінансово-господарській діяльності установи, в 

співпраці з різними установами та організаціями. 

 

           Робота в кадровій політиці: людина праці — основа успіху та є в 

пріорітеті, повага та підтримка в колективі, соціальний захист, збереження 

робочих місць, гідна заробітна плата, створення належних умов праці, сприяння 

професійному розвитку та росту. 

 

      Діяльність по зміцненню матеріальної бази Інституту: розширення 

кількості послуг,що надає Інститут, чітке використання бюджетних коштів, 

власно зароблених та  меценатів. 

 

           Робота в науковому напрямку: співпраця з  європейськими 

колегами- науковцями задля обміну досвідом, збереження наукової бази, 

удосконалення видавничої діяльності, залучення талановитих аспірантів та 

студентів до участі у створенні наукових проектів. 

 

       Робота в напрямку технічного забезпечення: оновлення програмного 

забезпечення, удосконалення систем лабораторних досліджень, покращення 

матеріальної бази філій 

 

      Фінансово-господарська робота: збереження та примноження майна 

Інституту, збільшення фінансових надходжень, цільове використання коштів, 

підтримка діючих лабораторій філій, закупівля лабораторного обладнання, 

оновлення автотранспортного парку, розвиток наукових баз та підтримка 

позитивного іміджу установи. 

          Співпраця: з Міністерством аграрної політики. З органами державної 

влади та приватними аграрними  підприємствами з метою надання послуг. 

 

           Впевнений в тому, що в центрі та на місцях працюють віддані своїй 

справі люди, які заслуговують на підтримку та повагу ! В разі підтримки моєї 

кандидатури я гарантую підтримку та повагу кожному!Разом ми збережемо 

роботу Інституту, філій та вдосконалимо її! 

 

 

Доктор сільськогосподарських наук,  

професор                                                         С.П.Вахній 
 


