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Передвиборча програма на конкурс на заміщення посади Генерального
директора ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ
УКРАЇНИ» Василюка Петра Миколайовича.

Основною діяльності установи є науково-методичне забезпечення та
здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері охорони ґрунтів і їх
родючості, раціонального використання та екологічної безпеки земель
сільськогосподарського призначення, об’єктів довкілля; визначення якості
продукції, сировини, агрохімікатів. Саме тому, розуміючи і маючи стратегії та
досвід діяльності у сфері реалізації комплексного вирішення завдань що
стоять перед установою було прийнято рішення у участі в конкурсі.
Основною метою своєї передвиборчої програми вважаю
презентацію власного бачення базових принципів функціонування
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ»,
філій інституту, стратегічного напряму розвитку установи та комплексу
заходів необхідних для виконання основних завдань в умовах, що
визначаються реаліями сьогодення.
Потенційною
законодавчою
основою
для
успішного
функціонування установи є Конституція України, положення Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України
«Про охорону земель», Положення про Мінагрополітики, та Статуту
наукової установи.
Стратегічне завдання як керівника так і фахвців інституту вбачаю
у фактичному створенні та, в подальшому, забезпеченні сталого
розвитку
сучасного центру аграрної та природоохоронної науки
світового рівня з апроксимованим поєднанням функцій науково–
дослідної та прикладної діяльності установи.
Наукова діяльність є основним видом діяльності Інституту.
Створення оптимальних умов для виробництва якісного
конкурентного на вітчизняному та глобальному ринку наукового
продукту має бути пріоритетним для керівництва інституту. Основні
заходи для вирішення завдань:
Організація
досліджень

фундаментальних

та

прикладних

наукових

Координація напрямків наукового пошуку із вітчизняними та
світовими партнерами а також тісна інтеграція української науки у
стиль Європейського дослідницького простору.
Налагодження ефективної співпраці між інститутом та
вітчизняними і зарубіжними науково–дослідними установами з
укладенням відповідгтх угод про двосторонню співпрацю
Системне підвищення інформаційної активності задля презентації
досягнень української аграрної і екологічної науки про грунти в
міжнародній науковій спільноті, вітчизняних товаровиробників та
науковців.
Забезпечення ефективного юридичного захисту створених об’єктів
інтелектуальної власності інституту, повноцінного комерційного обігу
агротехнологій створених та районнованих відповідно до вимог
грунтово-кліматичних районів України.
Ефективне впровадження результатів інноваційних наукових
розробок у практичне аграрне виробництво (з потенційною
можливістю створення технопарку)
Забезпечення участі науковців інституту у створенні та реалізації
національних і місцевих програм виробничої, експертної діяльності в
інтересах, науковців, товаровиробників, органів державної влади
Підвищення мотивації наукових працівників шляхом більш
активного залучення бюджетних та позабюджетних коштів для оплати
праці, фінансування наукових досліджень, підвищення кваліфікації та
підтримки професійного рівня наукових галузевих, господарських,
державних та міжнародних грантових програмах.
Підготовка та підтримка вчених у їх діяльності. Зусилля по
залученню талановитої наукової молоді шляхом проведення лекцій,
днів поля, мастер-класів, тематичних конференцій, організації
стаціонарної польової і лабораторної дослідницької бази інституту.
Строкатий ґрунтовий покрив, грунтово-кліматичні відмінності України
та загострення необхідності у ревізії умов зволоження, спричининої занепадом
поливних і меліорованих сільськогосподарських угідь постійно вимагають
диференційованого підходу до застосування меліорантів, мінеральних добрив,
сортових і адаптивних технологій, моніторингу і паспортизації ґрунтів як
стабільно значущих чинників у польових сівозмінах історії полів.

Агрохімічний паспорт, агрохімічне обстеження поля, Пре і Пост
контроль за змінами якості грунту у сільськогосподарському виробництві як
практичних охоронних документів стану родючості грунтів вже є затребувані
і є суспільно необхідні кроки, а подальші якісні науково-методичні супроводи
агровиробництва достовірною і якісною інформацією фахівцями інституту
сприятимуть ще більшій цінності діяльності інституту для своєчасного
виявлення зміни стану земель та властивостей ґрунтів, оцінки здійснення
заходів щодо охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів,
попередження впливу негативних процесів і ліквідації наслідків негативного
впливу. Системні агрохімічні обстеження ґрунтів забезпечуватимуть дієвий
план внесення добрив з обов’язковою агрохімічною паспортизацією,
системою обліку історії полів.
Суть практичної діяльності інституту буде полягати у наданні
багатопрофільної допомоги аграріям, громадянам України,
на сучасному рівні експертних світових стандартів.
Першочергові заходи, що мають створити передумови для вирішення
цього завдання на мою думку наступні:
Швидке та радикальне оновлення матеріально–технічної бази
інституту та його філій з проведенням капітального ремонту будівель
інституту та його філій, допоміжних підрозділів, створення сучасного
лабораторно технопарку, закупівлі сучасних приладів,
систем
комунікацій та моніторингу, сканування, підготовки і зберігання
еталонних і контрольних взірців досліджуваних інститутуом об'єктів.
Підвищення кваліфікації наявних та залучення нових
висококваліфікованих наукових кадрів, мобільність власних наукових
кадрів до кращих українських і зарубіжних профільних установ,
програмних грантів вчених для обміну практичним досвідом.
Створення забезпечення та вдосконалення
внутрішньої
комп’ютерної мережевої інфраструктури та можливостей роботи в
режимі он-лайн з використанням потенціалу програмних ресурсів
підрозділів Мінагрополітики.
Організація якісно нового рівня взаємодії між адміністрацією
інституту та всіма структурними підрозділами, створення парку
мобільних агрохімлабораторій, мобільних робочих наукових груп у
мережі інституту по всій території України, створення тимчасових

робочих груп Інституту з позабюджетнм фінансуванням господарських
тематик.
Створення
сучасного
конференц–залу,
веб
сторінок,
презентаційних матеріалів висвітлення та популяризація діяльності
інституту у засобах масової інформації
Реалізація ефективного використання бюджетних коштів,
створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення
позабюджетних
надходжень,
організації
надання
платних
агрономічних та наукових послуг в рамках чинного правового поля,
Сприяння стабілізації дружнього і творчого мікроклімату у
колективі, який би стимулював активну позицію кожного члена
трудового колективу, відповідальну, колегіальну та оперативну
взаємодію між працівниками.
За умови обрання генеральним директором ДУ Інститут
родючості грунтів Укріїни вважаю своїм моральним обов’язком
здійснювати ефективну політику керівництва закладом та забезпечити
реалізацію наведеної вище програми.
З Повагою,
09.12.21

Петро Василюк

Кілька слів про себе
Василюк Петро Миколайович, 10.03.1963 року народження с.Скибин,
Жашківського району, Черкаської області, виховувався в родині
землеробів, з дитинства працював у місцевому господарстві колгоспі
«Маяк», служив на військово-морському флоті. Велику частину свого
життя я працював в Держсортсистемі, до якої прийшов після навчання та
виробництва. Навчався в Укрїнській сільськосподарській академії на
факультеті Захист рослин, працював на агрономічних посадах у кормовиробництві,
овочівництві закритого грунту, квітникарстві. В Держсортсистемі України обіймав посади –
керівника Державної сортодослідної станції, начальника Інспектури Держкомісії по
випробуванню та охороні сортів рослин по Київській області, директора Центральної
лабораторії Держкомісії по випробуванню та охороні сортів рослин, начальника Центру
експертизи сортів рослин по Київській області, директора Українського інституту експертизи
сортів рослин, захистив кандидатську дисертацію з тематики історії становлення аграрно
дослідної справи, займаюсь науковою діяльністю у сфері органічного каталізу, готую до
захисту докторську дисертаційну роботу. Тримаю гарний контакт з науковими установами,
науковими підрозділи компаній у сфері органічних добрив покращувачів ґрунту, сортових
агротехнологій, стимуляторів росту, ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», ННЦ «Інститут
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського», та інші. Заслужений працівник
сільського господарства України, почесний доктор з екології інституту Агроекології НААН.
Вірю, що професійний досвід в розумінні змісту наукової роботи і вимог до неї та її
завдань, тісна співпраця у трудовому колективі ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» і
креативний підхід є тими необхідними і достатніми умовами для того щоб ми були і
залишались преспективними та успішними.

