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РОЗДІЛ 1. ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2017 РІК, СПРЯМОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА 
ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ 

 
 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

Пріоритет І. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ, У ТОМУ ЧИСЛІ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО, 

ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ З УРАХУВАННЯМ ПЕРЕДОВОГО 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

ЗАВДАННЯ 1.1. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖРЕЗЕРВУ 

1.1.1 

Аналіз діяльності підприємств системи державного 

резерву України з метою відновлення їх 

платоспроможності або здійснення заходів з передачі 

на приватизацію чи їх ліквідації 

протягом року 

перелік 

державних 

підприємств, які 

доцільно передати 

на приватизацію 

чи ліквідацію 

Управління 

правового 

забезпечення 

структурні 

підрозділи 

Держрезерву 

Виконувалось: 

Визначено підприємства, які необхідно передати на 

приватизацію чи ліквідацію. Такими підприємствами є: 

ДП «Хлібна база №74» - було розроблено проект 

розпорядження КМУ „Про погодження укладання 

мирових угод”. Вказаний проект не отримав погодження 

Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції 

України. ДП «Батьовський КХП» - Держрезервом разом з 

керівництвом ДП «Чортківський КХП» ведеться робота 

по підготовці пакету необхідних документів, відповідно 

до чинного законодавства, для створення повноцінної 

філії на базі  ДП «Батьовський КХП». Також, 

Держрезервом направлено до Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України листи від 07.06.2017 № 

2063/0/4-17 та від 15.06.2017 № 2242/0/4-17 з пропозицією 

щодо виключення з переліку об’єктів державної власності, 

що мають стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави, ДП «Іваньківський цукровий завод»,                         

ДП «Новотроїцький елеватор» та                                             

ДП «Вознесенський КХП»  

1.1.2 

Зміна системи фінансування видатків на обслуговування 

матеріальних цінностей державного резерву шляхом 

реорганізації державних організацій, які фінансуються 

за рахунок коштів держбюджету, в державні 

підприємства, метою діяльності яких є отримання 

прибутку 

протягом року 

затверджені фінансові 

плани, зміни до 

розпису державного 

бюджету, реєстри 

змін розподілу 

показників зведених 

кошторисів 

Відділ 

фінансово-

економічного 

аналізу 

Вжито заходів: 

Було створено Робочу групу щодо переходу державних 

організацій на госпрозрахунок. Робочою групою 

затверджено план дій та графік переходу організацій. 

Проведено роботу щодо оформлення всіх необхідних 

документів з Фондом держмайна України 
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1.1.3 

Запровадження моніторингу за надходженнями та 

витратами коштів економічно активних державних 

підприємств, що належать до сфери управління 

Держрезерву, в оn-Line режимі 

протягом року 
інформаційні 

матеріали 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

За допомогою програмного забезпечення «1 С 

Підприємство» в режимі on-line постійно проводиться 

моніторинг за надходженнями та витратами коштів 

економічно активних підприємств, з подальшим аналізом. 

Також, підприємства надають щомісяця 5 та 25 числа 

оперативну та фактичну звітність їх фінансово-

господарської діяльності, згідно затверджених форм 

1.1.4 

Організація та проведення засідань Погоджувальної 

ради щодо аналізу результатів діяльності державних 

підприємств та організацій, що належать до сфери 

управління Держрезерву 

протягом року 
протоколи 

засідань 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

Засідання Погоджувальної ради проводились 

щоквартально.  

У 2017 році було проведено 19 засідань Погоджувальної 

ради, серед яких 4 засідання – звітування директорів 

державних організацій та підприємств за результатами 

роботи за 2016 р., І кв. 2017р., І півріччя 2017р., 9 міс. 

2017р., та 15 внутрішніх засідань 

ЗАВДАННЯ 1.2. ЗДІЙСНЕННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДИРЕКТИВИ 2009/119ЄС РАДИ ВІД 14.09.2009 ДЛЯ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 

МІНІМАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ, ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ СТРАТЕГІЧНИХ РЕЗЕРВІВ 

1.2.1 

Співпраця із експертами Європейського Союзу щодо 

впровадження Директиви 2009/119/ЕС Ради від 

14.09.2009 в Україні  

протягом року зустрічі, звіти 
Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

У 2017 році Держрезерв заручився підтримкою проекту 

ЄС «Допомога Україні у процесі впровадження реформ у 

секторі енергетики відповідно до міжнародних 

зобов’язань країни», з експертами якого було погоджено 

план дій щодо написання моделі та проекту закону. 

Також, створено Робочу групу (РГ) щодо формування 

стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів. Проведено 

2 засідання РГ в червні та листопаді 2017 року. За 

результатами останнього погоджено модель формування 

стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів 

1.2.2 

Затвердження робочого плану дій, розробленого 

експертами, обраними консорціумом «Kantor», для 

роботи над імплементацією Директиви 2009/119ЄС 

І квартал 

зустрічі, робочий 

документ плану 

дій 

Фінансове 

управління 

Виконано: 

План роботи експертів та Держрезерву щодо 

імплементації Директиви 2009/119/ЄС було затверджено 

на  засіданні Круглого столу Робочої групи щодо 

формування стратегічних запасів нафти та 

нафтопродуктів 16 червня 2017 року 

1.2.3 

Проведення засідань Круглих столів щодо обговорення 

пропозицій та запланованих кроків експертів з 

формування стратегічних запасів нафти та 

протягом року 
засідання, 

протоколи 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

У 2017 році проведено два засідання Робочої групи щодо 

затвердження моделі фінансування та функціонування 
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нафтопродуктів МЗНН та 10 робочих зустрічей з експертами проекту 

«Допомога Україні у процесі впровадження реформ у 

секторі енергетики відповідно до міжнародних 

зобов’язань країни» 

1.2.4 

Подання на затвердження проекту розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

розробленого Державним агентством резерву України 

плану імплементації Директиви 2009/119ЄС Ради від 

14.09.2009 стосовно накладення на держав-членів ЄС 

зобов’язання щодо підтримки мінімальних запасів 

сирої нафти та/або нафтопродуктів» 

протягом двох 

місяців після 

прийняття 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України щодо 

визначення 

Держрезерву 

відповідальним 

виконавцем 

завдання 

розпорядження  

Кабінету 

Міністрів України 

Управління 

правового 

забезпечення 

Виконувалось: 

Управлінням правового забезпечення розроблено проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення розробленого Державним агентством резерву 

України плану імплементації Директиви 2009/119/ЄС 

Ради від 14 вересня 2009 р. стосовно накладення на 

держав – членів ЄС зобов’язання щодо підтримки 

мінімальних запасів сирої нафти та/або нафтопродуктів». 

Зазначений проект погоджено без зауважень з 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерством енергетики та вугільної промисловості, 

Антимонопольним комітетом України Урядовим офісом з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції, із 

зауваженнями, яке враховано з Міністерством юстиції 

України. Проект розпорядження листом від 04.12.2017 № 

4056/0/4-17 направлено до Міністерства фінансів України 

на перепогодження 

1.2.5 

Розроблення проектів нормативно-правових актів, 

необхідних для реалізації розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення розробленого 

Державним агентством резерву України плану 

імплементації Директиви 2009/119ЄС Ради від 

14.09.2009 стосовно накладення на держав-членів ЄС 

зобов’язання щодо підтримки мінімальних запасів 

сирої нафти та/або нафтопродуктів» 

протягом 2-х 

років після 

прийняття 

розпорядження 

Кабінету 

Міністрів України 

проекти 

нормативно-

правових актів 

Управління 

правового 

забезпечення 

структурні 

підрозділи 

Держрезерву 

Розроблення проектів нормативно-правових актів, 

необхідних для реалізації розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення розробленого 

Державним агентством резерву України плану 

імплементації Директиви 2009/119ЄС Ради від 14.09.2009 

стосовно накладення на держав-членів ЄС зобов’язання 

щодо підтримки мінімальних запасів сирої нафти та/або 

нафтопродуктів» буде здійснено протягом 2-х років після 

прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України 

ЗАВДАННЯ 1.3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ 

1.3.1 
Проведення моніторингу та оновлення бази даних 

щодо об’єктів внутрішнього аудиту 

постійно по мірі 

проведення 

аудитів 

аналітичні 

довідки 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Виконувалось: 

Проведений моніторинг та внесено до бази даних 

інформацію щодо об’єктів внутрішнього аудиту за рік 

1.3.2 

Формування, затвердження та оприлюднення 

затверджених піврічних планів проведення внутрішніх 

аудитів на офіційному веб-сайті Держрезерву 

двічі на рік  

у термін: 

- до 15 червня 

плани проведення 

внутрішніх 

аудитів 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Виконано: 

Сектором своєчасно подано (вих. № 1924/0/4-17 від 

25.05.2017) до Міністерства фінансів України план 
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- до 15 грудня проведення внутрішніх аудитів на друге півріччя 2017 

року. Також, затверджено план проведення внутрішніх 

аудитів на перше півріччя 2018 року та направлено до 

Міністерства фінансів України листом № 4020/0/4-17 від 

30.11.2017. Вказана інформацію оприлюднена на веб-

сайті Держрезерву 

1.3.3 
Проведення моніторингу впровадження аудиторських 

рекомендацій 
постійно 

листи, довідки, 

інформації 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Виконувалось: 

За результатами проведених аудитів Сектором 

внутрішнього аудиту постійно здійснюється моніторинг 

впровадження рекомендацій. За проведеними дев’яти 

внутрішніми аудитами надано 65 рекомендацій (з них 

виконані в повному обсязі ті, термін виконання яких 

настав). Питання моніторингу впровадження 

рекомендацій розглянуто на засіданні колегії Держрезерву 

в березні 2017 року 

1.3.4 
Звітування Голові Держрезерву про результати 

проведених аудитів 

 

постійно по мірі 

проведення 

аудитів, 

узагальнені річні 

інформації 

доповідні записки 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Виконувалось: 

Сектор внутрішнього аудиту постійно по мірі проведення 

аудитів доповідає Голові Держрезерву про їх результати 

(с/з № 0.70/4-09/1 від 30.01.2017, № 0.70/4-31 від 

31.03.2017, № 0.70/4-35 від 28.04.2017, від 17.05.2017 № 

0.70/4-37, від 02.05.2017 № 0.70/4-41, від 31.07.2017 № 

0.70/4-49, № 0.70/4-54 від 31.08.2017, № 0.70/4-58 від 

04.10.2017, № 0.70/4-68 від 13.11.2017) 

1.3.5 
Подання до Міністерства фінансів України звіту про 

результати діяльності Сектору внутрішнього аудиту  

 

двічі на рік у 

термін: 

- до 20 січня 

  - до 20 липня 

звіти 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Виконано: 

Звіт про результати діяльності своєчасно подано до 

Міністерства фінансів України (звіт за 2016 рік – вих. № 

176/0/4-17 від 16.01.2017 та за перше півріччя 2017 року – 

вих. № 2399/0/4-17 від 23.06.2017) 

Пріоритет ІІ. ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ 

ЗАВДАННЯ 2.1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖРЕЗЕРВУ 

2.1.1 
Співпраця з Центром адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу 
протягом року листування 

Сектор 

управління 

персоналом 

Протягом звітного періоду співпраця з Центром адаптації 

державної служби до стандартів Європейського Союзу не 

здійснювалася 

2.1.2 
Навчання за професійними програмами підвищення 

кваліфікації державних службовців 
протягом року 

підвищення 

кваліфікації 

Сектор 

управління 

персоналом 

Виконувалось: 

Пройшли навчання та підвищили кваліфікацію 22 

державних службовці, з них: 

7 – в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 

Національної академії державного управління при 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 
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виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

Президентові України; 

1- у Міністерстві фінансів України; 

3 – в Інституті права та післядипломної освіти 

Міністерства юстиції України; 

7 – в Інституті післядипломної освіти Національної 

академії внутрішніх справ; 

1 – в Інституті державного управління у сфері цивільного 

захисту; 

2 – в Інституті підвищення кваліфікації Національного 

університету біоресурсів та природокористування; 

1 – у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування 

2.1.3 

Формування та затвердження плану економічних 

навчань працівників Сектору внутрішнього аудиту на 

2017 рік 

січень  план 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Виконано: 

План проведення економічних навчань на 2017 рік 

сформований та затверджений в січні 2017 року 

2.1.4 

Забезпечення систематичного проведення економічних 

навчань згідно із затвердженим планом та участь 

працівників Сектору у навчаннях, які проводяться 

Державною аудиторською службою України. 

Підвищення рівня професійної підготовки працівників 

Сектору шляхом самоосвіти  

постійно навчання 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Виконувалось: 

Згідно плану на 2017 рік проведено 12 економічних 

навчань зі спеціалістами Сектору щодо змін у 

законодавчій базі, застосування різних методів контролю 

та моніторингу проведених аудитів  

2.1.5 

Проведення внутрішньої оцінки якості діяльності 

Сектору внутрішнього аудиту, за результатами якої 

розроблення дієвої програми забезпечення та 

підвищення якості внутрішнього аудиту на 2017 рік 

І квартал програма 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Виконано: 

В січні 2017 року розроблена програма забезпечення та 

підвищення якості внутрішнього аудиту. Всі пункти 

програми виконані в повному обсязі 

ЗАВДАННЯ 2.2. ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ В ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ЙОГО ОНОВЛЕННЯ 

2.2.1 
Дотримання кваліфікаційних вимог до кандидатів на 

зайняття посад в системі державного резерву 
протягом року кадрові рішення 

Сектор 

управління 

персоналом 

Виконувалось: 

За результатами проведених конкурсів призначено 

висококваліфікованих спеціалістів на 11 посад державної 

служби та 5 посад керівників суб’єктів господарювання 

державної форми власності, що належать до сфери 

управління Держрезерву 

2.2.2 

Проведення конкурсів на зайняття вакантних посад 

державної служби та керівників суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки, що 

належать до сфери управління Держрезерву 

протягом року кадрові рішення 

Сектор 

управління 

персоналом 

Виконувалось: 

Протягом 2017 року проведено 1 конкурсний відбір на 

зайняття посади керівника державного підприємства, що 

належить до сфери управління Держрезерву, та 14 
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конкурсів на зайняття посад державної служби, з них: 8 

конкурсів на зайняття посад державної служби категорії 

«Б» та 6 конкурсів на зайняття посад державної служби 

категорії «В» 

2.2.3 

Забезпечення організації проведення спеціальної 

перевірки відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» та перевірки, передбаченої 

Законом України «Про очищення влади» 

протягом року кадрові рішення 

Сектор 

управління 

персоналом 

Виконувалось: 

На виконання Законів України «Про запобігання 

корупції» та «Про очищення влади» організовано 

проведення спеціальної перевірки щодо 6 претендентів на 

зайняття посад державної служби та 1 претендента на 

посаду керівника підприємства системи, а також 

перевірки достовірності відомостей щодо застосування 

заборон, передбачених  ч. 3 і 4 статті 1 Закону України 

«Про очищення влади» відносно 10 осіб 

2.2.4 

Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади 

щодо погодження призначення та звільнення з посад 

керівників суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки, що належать до сфери управління 

Держрезерву 

протягом року 

призначення та 

звільнення 

керівників  

Сектор 

управління 

персоналом 

Виконувалось: 

Постійно здійснюється взаємодія з місцевими органами 

виконавчої влади щодо погодження призначення та 

звільнення з посад керівників суб’єктів господарювання 

державної форми власності, що належать до сфери 

управління Держрезерву. Прийнято кадрові рішення щодо 

звільнення 1 керівника та призначення 5-ти керівників 

підвідомчих державних підприємств та організацій 

2.2.5 

Скорочення штатної чисельності працівників 

державних підприємств та організацій, що належать до 

сфери управління Держрезерву 

протягом року 

затверджені штатні 

розписи державних 

організацій та 

погоджені штатні 

розписи державних 

підприємств 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

Штатну чисельність працівників державних організацій 

скорочено на 2 %: станом на 01.01.2017 року затверджена 

штатна чисельність – 1066 од. (загальний та спеціальний 

фонд); станом на 31.12.2017 року затверджена штатна 

чисельність – 1046,5 од. (загальний та спеціальний фонд). 

Штатну чисельність працівників державних підприємств 

скорочено на7%  з початку року: станом на 01.01.2017 

року штатна чисельність – 1469 од., станом на 31.12.2017 

року – 1360 од. 

ЗАВДАННЯ 2.3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ 

2.3.1 

Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та 

сприяння його усуненню, контроль дотримання вимог 

законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, 

а також виявлення сприятливих для вчинення 

корупційних правопорушень ризиків в діяльності 

посадових і службових осіб Держрезерву, підприємств, 

протягом року 

 

 

заходи 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Виконувалось: 

Протягом звітного періоду проводились заходи щодо 

верифікації осіб, які беруть участь у конкурсі на 

заміщення вакантних посад в Держрезерві. 

З метою дотримання вимог антикорупційного 

законодавства направлено звернення до Державного 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
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установ та організацій сфери управління секретаря МВС України щодо ситуації на ДО «Комбінат 

«Салют» (вих. від 09.02.2017 № 518/0/4-17). 19.04.2017 

згідно наказу Держрезерву № 89 здійснено виїзд в с. Бірки 

Кіровоградської області та м. Черкаси для перевірки 

наявності майна мобілізаційного резерву на 

підприємствах-зберігачах, а також виявлення сприятливих 

для вчинення корупційних правопорушень ризиків в 

діяльності посадових осіб Держрезерву та ведення обліку 

структурним підрозділом Агентства. 17.05.2017 вжито 

заходів до виявлення конфлікту інтересів, контроль за 

дотриманням вимог антикорупційного законодавства під 

час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

директора ДП «Хлібна база № 85». Згідно наказу 

Держрезерву в період з 02 по 04.08.2017 року здійснено 

виїзд на ДП «Хлібна база № 77» з метою запобігання 

вчинення корупційних дій під час встановлення фактичної 

наявності та якісного стану зерна державного резерву. 

Згідно наказу Держрезерву в період з 21 по 22.08.2017 

року здійснено виїзд на ДП «Хлібна база № 85» з метою 

виявлення сприятливих для вчинення корупційних 

правопорушень ризиків в діяльності вказаного 

підприємства. За дорученням Голови Держрезерву 

29.09.2017 розглянуто звернення на «Урядову гарячу 

лінію 1545» від Павлишин М.М щодо можливого 

перевищення влади, використання службового становища 

директором ДО «Комбінат «Троянда» Мисаком Р.Б. 

На лист № 14/р-940/14-8468 від 27.10.2017   

ГУ БКОЗ СБУ досліджено ситуацію за інформацією 

колишнього директора ДО «Комбінат «Рекорд» Разуваєва  

2.3.2 

 

 

Інформування Голови Держрезерву про виявлення 

фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень 

посадовими чи службовими особами Держрезерву 
протягом року 

доповідна, 

службова 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Виконувалось: 

27.01.2017 підготовлено с/з № 0.12/16 щодо недопущення 

розголошення службової інформації, яка стала відома у 

зв’язку з виконанням службових повноважень посадовими 

особами Держрезерву. Про результати виконаних завдань 

подається інформація Голові Держрезерву (30.01.2017 - за 

результатами виїзду на «Острозький ХПП» Рівненської 

області, 16.02.2017 - за результатами виїзду на                         

ДО «Комбінат «Дніпро», 17.02.2017 - за результатами 

виїзду на ДО «Комбінат «Рекорд», 28.02.2017 - щодо 



 9 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

стану справ на ДП «Хлібна база № 74», 15.03.2017 за 

результатами виїзду до ВАТ «Іршавський комбінат 

хлібопродуктів» Закарпатської області, 26.05.2017 - щодо 

результатів відрядження 22-25.05.2017 до ДП «Хлібна 

база № 85»). 12.12.2017 проведена нарада за участю 

керівництва УкрНДІ «Ресурс» стосовно звернення 

колишнього працівника щодо можливого вчинення 

корупційних правопорушень посадовими особами 

установи  

2.3.3 

 

 

 

 

Участь (за дорученням Голови Держрезерву) у 

проведенні в установленому порядку службового 

розслідування (перевірки) в Держрезерві з метою 

виявлення причин та умов, що призвели до вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення чи невиконання вимог 

антикорупційного законодавства 

протягом року акт 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Виконувалось: 

Згідно Окремого доручення Голови Держрезерву 

№3/од/01 від 15.02.2017 проведено службове 

розслідування стосовно начальника відділу Держрезерву 

Гоняного Л.В. Матеріали направлені в правоохоронні 

органи. Згідно наказу Держрезерву № 33-к від 15.03.2017 

– проведено службове розслідування стосовно директора 

«Хлібна база № 85» Шашкової Л.В., матеріали направлені 

в правоохоронні органи. В період з 05 по 07 червня 2017 

року, згідно наказу Держрезерву здійснено виїзд на ДО 

«Комбінат «Троянда» для проведення перевірки 

інформації, викладеної у зверненні Павлишин М.М. щодо 

можливого невиконання вимог антикорупційного 

законодавства 

2.3.4 

 
 

 

 

Участь в експертизі проектів організаційно-

розпорядчих документів, що видаються Держрезервом, 

з метою виявлення причин, що призводять чи можуть 

призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень 

протягом року накази, доручення 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Виконувалось: 

Згідно рішення апаратної наради від 11.12.2017 здійснено 

перегляд відомчих інструкцій щодо порядку і умов 

поставки, закладення, зберігання і відпуску матеріальних 

цінностей державного резерву на предмет лобіювання 

інтересів сторонніх організацій. Постійно приймається 

участь в експертизі організаційно-розпорядчих 

документів Держрезерву та підвідомчих підприємств, 

установи і організацій з метою виявлення причин, що 

призводять чи можуть призвести до вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

2.3.5 

Участь (за дорученням Голови Держрезерву) у 

проведенні внутрішнього аудиту Держрезерву, 

підвідомчих підприємств, установи та організацій в 

частині дотримання вимог антикорупційного 

законодавства 

протягом року доповідна 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

У звітному періоді не проводились 
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2.3.6 

Звітування перед посадовою особою Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром 

Кабінету Міністрів України, про стан реалізації засад 

державної антикорупційної політики України в 

Держрезерві 

протягом року 

(за вимогою) 

інформаційний 

лист  

(звіт) 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

У звітному періоді не проводились 

2.3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у нарадах, семінарах, тренінгах, 

інформаційному та науково-дослідному забезпеченні 

здійснення заходів щодо запобігання та виявлення 

корупції 

протягом року 

інформування на 

внутрішніх 

нарадах 

Держрезерву 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Виконувалось: 

13.03.2017 взято участь у тренінгу НАЗК «Окремий 

навчальний модуль з питань фінансового контролю та 

моніторингу способу життя». 20.09.2017 взято участь в 

тренінгу НАЗК «Окремі превентивні антикорупційні 

механізми: засади антикорупційної політики в Україні, 

робота уповноважених підрозділів (осіб) з питань 

запобігання та виявлення корупції, спеціальна перевірка, 

захист викривачів». З метою забезпечення здійснення 

заходів щодо запобігання та виявлення корупції, 

проведені наради з персоналом та керівництвом 

підприємств/організацій сфери управління Держрезерву: 

26.06-30.06 на ДО «Комбінат «Троянда», ДП «Стрийський 

КХП № 1», ДО «Комбінат «Укрпродконтракт»,                        

ДП «Батьовський КХП», ДП «Чортківський КХП»;                    

03.07-07.07 на ДП «Хлібна база № 77»,                                                

ДП «Куліндорівський КХП», ДП «Кіровоградський 

КХП», ДО «Комбінат «Трикутник»,                                            

ДП «Хлібна база № 76», ДП «Вознесенський КХП»;  

10.07-14.07 на ДО «Комбінат «Естафета», ДО «Комбінат 

«Рекорд», ДО «Комбінат «Айстра», ДП «Златодар»,                

ДО «Комбінат «Дніпро», ДП «Іваньківський цукровий 

завод»; 17.07-21.07 на ДО «Комбінат «Салют»,                          

ДО «Комбінат «Зірка» (ДО «Комбінат «Буддеталь»),               

ДП «Хлібна база № 73», ДП «Новотроїцький елеватор»; 

24.07-28.07 на ДП «Хлібна база № 85», ДО «Комбінат 

«Планета», ДП «Охтирський КХП», філія хлібна база                               

ДП «Охтирський КХП», ДО «Комбінат «Світанок». 

23.10.2017 взято участь у тренінгу НАЗК «Підготовка 

антикорупційних програм та практичні аспекти оцінки 

корупційних ризиків». З метою забезпечення здійснення 

заходів щодо запобігання та виявлення корупції 

30.10.2017 проведена нарада з керівництвом ДП «Хлібна 

база № 85» 



 11 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

2.3.8 

 

 

 

 

 

 

Подання до Національного агентства з питань 

запобігання корупції інформації про стан виконання в 

Держрезерві Державної програми щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки  

 

 

 

 

 

 

протягом року  

до 15 лютого, 15 

квітня,  

15 липня і 15 

жовтня 

 

 

 

 

 

 

 

інформаційний 

лист 

(звіт) 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Виконувалось: 

Подано звіти про результати роботи у сфері запобігання 

та виявлення корупції в Держрезерві за 2016 рік (вих. від 

15.02.2017 №592/0/4-17), за перший квартал 2017 року 

(вих. від 14.04.2017 №1480/0/4-17), за другий квартал 2017 

року (вих. від 22.06.2017 № 2323/0/4-17). Інформація за 

визначеною формою для підготовки Національної 

доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики 

надана до НАЗК вих. від 15.02.2017 № 591/0/4-17. Листом 

від 18.04.2017 № 1503/0/4-17 проінформовано НАЗК щодо 

направлення на погодження Антикорупційної програми 

Держрезерву. Подано звіт про результати роботи у сфері 

запобігання та виявлення корупції в Держрезерві за 3 

квартал 2017 року (вих. від 10.10.2017 №3456/0/4-17). 

До НАЗК надана звітна інформація стосовно реалізації 

заходів, визначених у антикорупційній програмі 

Державного агентства резерву (вих. від 10.10.2017                      

№ 3457/0/4-17)  

Пріоритет ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МАТЕРІАЛЬНИМИ ЦІННОСТЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ, У ТОМУ ЧИСЛІ ШЛЯХОМ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ НОМЕНКЛАТУРИ І СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЛІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА 

ВІДПУСКУ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ОСВІЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЗБЕРІГАННЯ 

ЗАВДАННЯ 3.1 ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ДО СУЧАСНИХ 

ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ 

3.1.1 

Розробка порядку визначення номенклатури 

матеріальних цінностей державного резерву та норм їх 

накопичення 

протягом року 
проект рішення 

Уряду 

Управління 

державних 

резервів 

Вжито заходів: 

Листом від 16.06.2017 № 2230/0/4-17 надано до 

Мінекономрозвитку пропозиції щодо шляхів вирішення 

питання розробки методики формування номенклатури 

матеріальних цінностей державного резерву та 

розрахунку норм їх накопичення. 

За ініціативи Держрезерву в УкрНДІ «Ресурс» 17.11.2017 

відбулось засідання робочої групи за участю 

представників заінтересованих міністерств та відомств. 

За результатами спільної наради вирішили взяти за 

основу розділ 2 Звіту про науково-дослідну роботу, 

розробленого Інститутом економіки на замовлення 

Мінекономрозвитку у 2008 році. Міністерствам і 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

відомствам надати пропозиції щодо кандидатур 

експертів для узгодження порядку. 

Держрезерв на виконання рішення наради, направив всім 

заінтересованим міністерствам та іншим органам 

виконавчої влади для розгляду та надання 

пропозицій/зауважень «Про порядок розробки 

номенклатури матеріальних цінностей державного 

резерву і норм їх накопичення, у тому числі 

незнижуваного запасу» (вих.№4388/0/4-17 від 28.12.2017). 

Держрезервом опрацьовуються зауваження та пропозиції, 

які надходять 

3.1.2 

Участь в опрацюванні розроблених ЦОВВ проектів 

нормативно-правових актів стосовно внесення змін до 

номенклатури матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву та їх розбронювання 

протягом року 

проекти 

нормативно-

правових актів 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Робота з визначення, оптимізації та затвердження 

номенклатури мобілізаційного резерву та розмірів 

накопичення відповідно до нових мобілізаційних завдань, 

з одночасним розбронюванням надлишкових запасів, а 

також матеріальних цінностей з простроченими термінами 

зберігання та непридатних для використання за 

призначенням в особливий період, здійснювалась 

постійно шляхом опрацювання відповідних рішень 

Кабінету Міністрів України.  

24.10.2017 в Держрезерві проведена спільна робоча 

нарада за участі уповноважених представників 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Головної військової прокуратури, Міністерства оборони 

України, Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України, Міністерства охорони здоров’я 

України, ДП «Укроборонпром», ПАТ «Українська 

залізниця» та Івано-Франківської ОДА, на якій 

обговорювалися проблемні питання в роботі з 

матеріальними цінностями мобілізаційного резерву  

3.1.3 

Опрацювання розроблених центральними та 

місцевими органами виконавчої влади проектів 

розпоряджень Кабінету Міністрів України про 

визначення номенклатури та аналіз обсягів 

накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.10.2008 № 948-0015 

протягом року 
проекти 

розпоряджень 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Спільно з центральними та місцевими органами 

виконавчої влади велась робота щодо формування нової 

номенклатури і визначення необхідних обсягів 

накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.10.2008 № 948-0015. У 2017 році 

Держрезервом було опрацьовано пропозиції Академії 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

наук України стосовно номенклатури та норм 

накопичення матеріальних цінностей у мобілізаційному 

резерві. Погоджені пропозиції щодо затвердження 

номенклатури, норм накопичення та часткового 

розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву, створеного на підприємствах-учасниках                    

ДК «Укроборонпром». Опрацьовано розроблений 

Міноборони проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України щодо часткового розбронювання матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву та проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України щодо 

розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву, створеного у ДП НАК «Надра України» 

«Центрукргеологія», а також проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України щодо відпуску 

розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву з ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» 

3.1.4 

Підготовка пропозицій щодо проектів нормативно-

правових актів стосовно внесення змін до переліку 

залучених виконавців мобілізаційних завдань та 

формування нової номенклатури накопичення 

мобілізаційного резерву відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 948-0015 

ІІІ-ІV квартали 

проекти 

нормативно-

правових актів 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Вжито заходів: 

З метою внесення в установленому порядку на розгляд 

Уряду проектів актів про затвердження основних 

показників мобілізаційного плану національної економіки 

та мобілізаційних завдань (замовлень) Держрезервом було 

направлено лист до Міністерства охорони здоров’я 

України від 17.05.2017 № 1811/0/4-17 Також, листи від 

25.05.2017 №1933/0/4, від 28.08.2017 № 2969/0/4 

керівникам центральних та місцевих органів виконавчої 

влади щодо перегляду номенклатури і норм накопичення 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

відповідно до мобілізаційних завдань (замовлень), 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України           

№ 948-0015 від 30.10.2008  

3.1.5 

Участь у розробці відомчої інструкції щодо порядку і 

умов поставки, закладення, зберігання і відпуску 

нафтопродуктів, на підставі інструкції про порядок 

приймання, транспортування, зберігання, відпуску та 

обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і 

організаціях України № 281/171/578/155 від 20.05.2008 

протягом року 
відомча 

інструкція 

Управління 

державних 

резервів 

Виконувалось: 

Наказом Держрезерву від 12.12.2017 № 274 затверджена 

Тимчасова Інструкція з контролювання якості 

нафтопродуктів при прийманні, зберіганні та відпуску на 

підприємствах, що належать до сфери управління 

Державного агентства резерву України 

3.1.6 
Участь у роботі технічного комітету № 38 з питань 

роботи нафтової та нафтопереробної промисловості 
протягом року 

проекти 

нормативно-

Управління 

державних 
Виконувалось: 

Приймали участь у роботі технічного комітету ТК38. 



 14 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 
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Відповідальний 
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Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

правових актів резервів Приймали участь у засіданнях ТК38 та розглядали надані 

проекти стандартів: 

ВИХ.№10/0/4-17 від 04.01.2017,  

ВИХ.№32/0/4-17 від 06.01.2017, 

ВИХ.№565/0/4-17 від 15.02.2017,  

ВИХ.№718/0/4-17 від 23.02.2017,  

ВИХ.№812/0/4-17 від 02.03.2017, 

ВИХ.№815/0/4-17 від 02.03.2017, 

ВИХ.№1239/0/4-17 від 29.03.2017,  

ВИХ.№1587/0/4-17 від 24.04.2017, 

ВИХ.№1761/0/4-17 від 15.05.2017,  

ВИХ.№1775/04/-17 від 15.05.2017,  

ВИХ.№1944/0/4-17 від 29.05.2017,  

ВИХ.№1945/0/4-17 від 29.05.2017, 

ВИХ.№1993/0/4-17 від 31.05.2017,  

ВИХ.№2476/0/4-17 від  03.07.2017,  

ВИХ.№2477/0/4-17 від 03.07.2017,  

ВИХ.№2478/0/4-17 від 03.07.2017, 

ВИХ.№2709/0/4-17 від 01.08.2017,  

ВИХ.№3053/0/4-17 від 06.09.2017, 

ВИХ.№3314/0/4-17 від 27.09.2017, 

ВИХ.№3750/0/4-17 від 06.11.2017, 

ВИХ.№3904/0/4-17 від 17.11.2017, 

ВИХ.№3989/0/4-17 від 24.11.2017, 

ВИХ.№4133/0/4-17 від 08.12.2017 

3.1.7 

Проведення звірки облікових даних Держрезерву щодо 

наявності матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву з даними підприємств-відповідальних 

зберігачів 

протягом року результати звірки 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Держрезервом постійно контролюється надходження від 

підприємств-зберігачів матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву звітних документів та 

інвентаризаційних матеріалів в розрізі центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, що належать до сфери 

їх управління, на підставі яких здійснюються заходи щодо 

усунення виявлених порушень. Звірка облікових даних 

наявності матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

проводиться на постійній основі 

3.1.8 

Участь в опрацюванні та погодженні інструкцій про 

правила і терміни зберігання матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву (в разі надходження до 

Держрезерву) 

протягом року інструкції 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

У звітному періоді до Держрезерву не надходило на 

опрацювання та погодження інструкцій про правила і 

терміни зберігання матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

ЗАВДАННЯ 3.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІЖЕННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ 

3.2.1 

 

 

 

 

Аналіз звітів підприємств та організацій щодо 

наявності та строків зберігання матеріальних цінностей 

державного резерву та підготовка пропозицій щодо 

обсягів їх освіження 

протягом року 
проект плану 

освіження 

Управління 

державних 

резервів  

Виконувалось: 

Управлінням державних резервів опрацьовано звіти 

державних організацій і підприємств, що відносяться до 

сфери управління Держрезерву та ПВЗ про наявність та 

рух матеріальних цінностей: 

- продовольчі товари (48 звітів; 13 звітів ДСК; 20 звітів 

(мають гриф);  

- зерно 145 звітів; 

- промислові товари та нафтопродукти  (70 звітів; 4 звіт 

ДСК; 32 звітів (мають гриф). 

Проект плану освіження матеріальних цінностей 

державного резерву направлено до Мінекономрозвитку 

листом від 20.12.2017 (має гриф) 

3.2.2 

Планування реалізації та закупівлі матеріальних 

цінностей з урахуванням термінів зберігання, 

сезонного підвищення попиту та пропозицій на 

внутрішньому ринку 

протягом року 

річний план 

закупівель 

матеріальних 

цінностей 

державного 

резерву 

Управління 

державних 

резервів 

Виконувалось: 

До Сектору забезпечення проведення процедур придбання 

та реалізації матеріальних цінностей надано: 

пропозиції щодо внесення змін до річного плану 

закупівель на 2017 рік – про закупівлю рибних консервів 

(службова від 21.06.2017 №0.64/227);  заявка від 

15.06.2017 №0.64/214 на проведення процедури закупівлі 

товарів, робіт і послуг за державні кошти (консерви 

рибні); про закупівлю цукру, пшениці 2-го, 3-го класу 

(службова від 01.12.2017 № 0.64/390, від 08.12.2017 № 

0.64/396, від 13.12.2017 № 0.64/404): 

заявки – на проведення процедури закупівлі товарів, 

робіт і послуг за державні кошти: 

від 15.12.2017 № 0.64/407 (пшениця 2-го класу), від 

15.12.2017 № 0.64/408 (пшениця 3-го класу), від 

15.12.2017 № 0.64/409 (цукор). 

перелік матеріальних цінностей (зерно, цукор), що 

підлягають реалізації (службова від 04.09.2017 №0.64/295, 

від 20.10.2017 № 0.64/347, від 08.12.2017 № 0.64/395); 

заявки на проведення процедури реалізації: 
від 24.10.2017 № 0.64/350 (зерно); від 06.11.2017 № 

0.64/362 (цукор); від 05.10.2017 № 0.63/170 (масло 

моторне М-8В); від 28.11.2017 № 0.63/210 (шапки); 

від 07.12.2017 № 0.63/221 (масло моторне М-8В); 

зміни до річного плану закупівель – про закупівлю 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

білизни натільної, білизни натільної утепленої, печей 

твердопаливних типу «Буржуйка», наметів УСБ-56 

(службова від 25.01.2017 №0.63/11);  

пальне для реактивних двигунів, пальне дизельне, масла 

моторні (службова від 06.02.2017 №0.63/34); нафта, 

мастильні засоби (службова записка від 06.02.2017 № 

0.63/34).  

заявки - на проведення процедури закупівлі товарів, 

робіт і послуг за державні кошти: 

від 30.01.2017 №0.63/19 (білизна натільна); від 30.01.2017 

№0.63/20 (білизна натільна утеплена); від 30.01.2017 

№0.63/21 (печі твердопаливні типу  «Буржуйка»); від 

30.01.2017 № 0.63/22 (намети УСБ-56); від 06.02.2017 

№0.63/32 (олива моторна Азмал Гарант);  

від 06.02.2017 №0.63/33 (олива моторна М-6з/10В); від 

06.02.2017 № 0.63/35 (паливо для реактивних двигунів 

«РТ»);  

від 06.02.2017 №0.63/36 (паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-

ВО); від 12.06.2017 № 0.63/109 (білизна постільна). 

перелік на реалізацію:  
масло моторне М-8В (службова від 01.02.2017 № 0.63/23); 

масло моторне М-8В, паливо ТС-1 для реактивних 

двигунів, шапки (службова від 04.09.2017 № 0.63/149); 

матеріальні цінності медичного призначення (службова 

від 07.09.2017 №0.63/155); вугілля ГСШ, вугілля ДГ, 

вугілля ДГСШ (службова від 18.09.2017 №161).  

Службовими записками від 04.12.2017 № 0.64/392, від 

13.12.2017 № 0.64/402 повідомлено Сектор забезпечення 

проведення процедур придбання та реалізації 

матеріальних цінностей про зупинення процедури 

реалізації зерна з ДП «Дунаєвецький КХП» на виконання 

ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва від 

20.11.2017 

 

3.2.3 

Підготовка та подання до Мінекономрозвитку плану 

освіження матеріальних цінностей державного резерву 

на 2018 рік  

ІV квартал 

розпорядження 

Кабінету 

Міністрів України 

Управління 

державних 

резервів 

Виконано: 

Листом від 28.12.2017 (має гриф) надано до 

Мінекономрозвитку план освіження матеріальних 

цінностей державного резерву на 2018 рік 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

ЗАВДАННЯ 3.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ЗАПАСИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ РУХ 

3.3.1 

Надання до Кабінету Міністрів України, 

Мінекономрозвитку та Мінфіну зведеного звіту про 

наявність запасів державного резерву станом на 1 січня 

2017 року 

до 15 березня звіт 

Управління 

державних 

резервів 

Виконано: 

Річний звіт про наявність та рух матеріальних цінностей 

державного резерву станом на 01.01.2017 надано до 

Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, Мінфіну 

15.03.2017 (має гриф) 

3.3.2 

Надання до Кабінету Міністрів України та 

Мінекономрозвитку відомостей про поставку, відпуск 

та повернення позичених матеріальних цінностей 

державного резерву 

щокварталу звіт 

Управління 

державних 

резервів 

Виконувалось: 

Відомості про рух матеріальних цінностей надано до 

Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку: 

за 1 квартал 2017 року - 10.04.2017 (має гриф); за 2 

квартал 2017 року – 11.07.2017(має гриф); за 3 квартал 

2017 року – 10.10.2017 (має гриф) та за 4 квартал 2017 – 

18.01.2018 (має гриф) 

3.3.3 
Надання оперативної інформації про наявність запасів 

державного резерву 
щомісяця звіт 

Управління 

державних 

резервів 

Виконувалось: 

Оперативну інформацію про наявність запасів 

матеріальних цінностей надано до Кабінету Міністрів 

України та Мінекономрозвитку щомісячно станом на: 

01.01.2017 – 10.01.2017; 

01.02.2017 – 10.02.2017; 

01.03.2017 – 10.03.2017; 

01.04.2017 – 10.04.2017; 

01.05.2017 – 15.05.2017; 

01.06.2017 – 12.06.2017; 

01.07.2017 – 11.07.2017; 

01.08.2017 – 11.08.2017; 

01.09.2017 – 08.09.2017; 

01.10.2017 – 10.10.2017; 

01.11.2017 – 09.11.2017; 

01.12.2017 – 08.12.2017. 

 (звіти мають гриф) 

3..3.4 

Підготовка і подання зведеного звіту про наявність 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву: 

- станом на 1 січня 2017 року до Кабінету 

Міністрів України та Мінекономрозвитку; 

- станом на 1 липня 2017 року до 

Мінекономрозвитку  

 

до 15 березня 

 

до 10 липня 

 

 

звіт 

 

звіт 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконано: 

Звіти відповідальних зберігачів опрацьовано. Узагальнена 

оперативна інформація про наявність матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву станом на 01.01.2017 

направлена до КМУ та Мінекономіки вих. від 22.03.2017, 

станом на 01.07.2017 до Мінекономрозвитку вих. від 

10.07.2017 (мають гриф «цілком таємно») 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

ЗАВДАННЯ 3.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

3.4.1 
Забезпечення проведення процедур закупівлі 

матеріальних цінностей до державного резерву 
протягом року 

договір про 

закупівлю товарів 

за державні 

кошти для 

закладання до 

державного 

резерву 

Сектор забезпечення 

проведення 

процедур придбання 

та реалізації 

матеріальних 

цінностей  

Управління 

державних резервів 

Виконувалось: 

Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі». 

За програмою КПКВК 1203040 «Накопичення (приріст) 

матеріальних цінностей державного матеріального 

резерву» оголошено 12 процедур закупівлі – відкриті 

торги (європейські) та за програмою КПКВК 1203010 

«Керівництво та управління у сфері державного 

матеріального резерву» оголошено 8 процедур – відкриті 

торги (українські) та дві процедури закупівлі – 

переговорні (теплопостачання та електроенергія). 

Відповідно до кошторисних призначень за програмою 

КПКВК 1203040 «Накопичення (приріст) матеріальних 

цінностей державного матеріального резерву» з 

оголошених відкритих торгів на закупівлю матеріальних 

цінностей державного резерву визначено переможців та 

укладено договори на закладення до державного резерву 

десяти номенклатурних позицій, у тому числі 4 – 

нафтопродукти, 4 – товари продовольчої групи, 2 – товари 

промислової групи. Всього за вказаною програмою 

укладено договорів на суму близько 754,945 млн. грн., з 

яких виконано вісім на суму 521,097 млн. грн. А за 

програмою КПКВК 1203010 «Керівництво та управління у 

сфері державного матеріального резерву» укладено 

договорів на суму близько 1 629,925 млн. грн., які 

виконано повністю. 

Управлінням державних резервів до Сектору забезпечення 

проведення процедур придбання та реалізації 

матеріальних цінностей надано: 

пропозиції щодо внесення змін до річного плану 

закупівель на 2017 рік – про закупівлю цукру, пшениці 

2-го, 3-го класу (службова записка від 13.12.2017 № 

0.64/404): 

заявки на проведення процедури закупівлі товарів, 

робіт і послуг за державні кошти: 

від 15.12.2017 № 0.64/407 (пшениця 2-го класу); від 

15.12.2017 № 0.64/408 (пшениця 3-го класу); від 

15.12.2017 № 0.64/409 (цукор). 
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1 2 3 4 55 6 

Договори про закупівлю товарів за державні кошти та 

закладення до державного резерву: 

від 31.01.2017 №юр-2/40п-2017 – закладено 500 тонн олії; 

від 31.01.2017 №юр-2/41п-2017 – закладено 500 тонн олії; 

від 31.01.2017 №юр-2/43п-2017 – закладено 500 тонн олії; 

від 31.01.2017 №юр-2/44п-2017 – закладено 500 тонн олії; 

від 14.03.2017 №юр-2/48п-2017 – закладено 200000ф.б. 

консервів м’ясних; 

від 14.03.2017 №юр-2/49п-2017 – закладено 200000ф.б. 

консервів м’ясних; 

від 14.03.2017 №юр-2/50п-2017 – закладено 200000ф.б. 

консервів м’ясних; 

від 14.03.2017 №юр-2/51п-2017 – закладено 200000ф.б. 

консервів м’ясних; 

від 14.03.2017 №юр-2/52п-2017 – закладено 200000ф.б. 

консервів м’ясних; 

від 14.03.2017 №юр-2/53п-2017 – закладено 200000ф.б. 

консервів м’ясних; 

від 26.04.2017 №юр-2/56п-2017 – закладено 300000ф.б. 

консервів рибних; 

від 26.04.2017 №юр-2/55п-2017 – закладено 300000ф.б. 

консервів рибних; 

від 26.04.2017 №юр-2/54п-2017 –закладено 300000ф.б. 

консервів рибних. 

від 20.02.2017 №юр-2/47п-2017 – підлягало закладенню 

1000,0 тонн цукру. Постачальником договір не виконано, 

цукор не закладено. Рішенням ГС м. Києва від 04.09.2017 

– Постачальника зобов’язано відшкодувати 50% вартості 

незакладених матеріальних цінностей на суму 8,0 млн. 

грн. 

від 31.01.2017  №юр-2/42п-2017 – закладено 3 191,6506 

тонн дизельного палива; 

від 31.01.2017 №юр-2/45пром-2017– закладено 3 193,43 

тонн дизельного палива; 

 від 31.01.2017 №юр-2/46пром-2017 – закладено 3 193,43 

тонн дизельного палива; 

від 30.05.2017 №юр-2/57пром-2017 – закладено 975 

комплектів печей твердопаливних типу «Буржуйка»; 

від 05.07.2017 №юр-2/58пром-2017 –закладено 19 500 
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комплектів білизни натільної утепленої;  

від 31.07.2017 №юр-2/59пром-2017 – закладено 1022,867 

тонн палива для реактивних двигунів РТ; 

від 31.07.2017 №юр-2/60пром-2017 –підлягає закладенню 

1 700 тонн масло моторне М-4042ВТ, договір анульовано;  

від 31.07.2017 №юр-2/61пром-2017 – закладено 3 299,682 

тонн оливи моторної М-6з/10В  

3.4.2 
Забезпечення проведення процедур реалізації 

матеріальних цінностей державного резерву 
протягом року 

договір, 

розпорядження 

(наряд) 

Сектор забезпечення 

проведення 

процедур придбання 

та реалізації 

матеріальних 

цінностей  

Управління 

державних резервів 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Реалізація матеріальних цінностей державного резерву 

відбувається відповідно до «Порядку реалізації 

матеріальних цінностей державного резерву», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.08.2004 №1078. Всього на засіданнях аукціонного 

комітету для реалізації в 2017 році було сформовано 50 

лотів з матеріальних цінностей державного (у тому числі 

розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного) 

резерву для оцінки за початковою вартістю, а саме: 24 – 

мобрезерв та 26 – держрезерв. Оголошено проведення 46 

аукціонів. Загалом було реалізовано 22 лоти, з них: 5 лотів 

матеріальні цінності державного резерву на суму близько 

113,3 млн. грн. та 17 лотів розброньовані матеріальні 

цінності мобілізаційного резерву на суму близько 7,8 млн. 

грн. Загальна сума реалізації становить 121,1 млн. грн. 

У зв’язку з тим, що розпорядження Кабінету Міністрів 

України щодо плану освіження на 2017 рік затверджене 

лише 30.08.2017 року, підготовлені переліки на 

затвердження лотів на реалізацію в установленому 

порядку наступних матеріальних цінностей: палива для 

реактивних двигунів, масла моторного, шапок. Передані 

матеріали на оцінку незалежному експерту. 

УкрНДІ «Ресурс» з метою економії бюджетних коштів 

дано доручення здійснити заходи щодо продовження 

терміну зберігання костюмів бавовняних (вих. від 

05.09.2017 №3029/0/4-17). 

Здійснено реалізацію: 

Газ природний - договір №юр-2в/155пром-2017 від 

31.05.2017  (розпорядження (наряд) від 20.06.2017 

№0.63/49) - 0,833 тис. м² - виконано в повному обсязі (акт 

приймання передачі вх.№6384/0/1-17 від 25.09.2017). 



 21 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

Паливо для реактивних двигунів – договір від 

07.11.2017 №юр-2в/169пром-2017, розпорядження (наряд) 

від 26.12.2017 № 0.63/70. 

Цукор - додаткова угода №1 від 10.08.2017 до договору 

від 28.11.2014 №юр-2в/75-2014, розпорядження (наряд) 

від 19.08.2017 №0.64/58 – відпущено 1000 тонн.  

Зерно - відповідно до договорів купівлі-продажу 

(відпуску) матеріальних цінностей державного резерву 

відпущено зерна державного резерву, а саме: 

1. Договір від 22.12.2016 № юр-2в/128з:  

- розпорядження (наряд) від 25.01.2017 №0.64/14; 

2. Договір від 21.12.2016 № юр-2в/127з  

4 розпорядження (наряди), а саме:  

- розпорядження (наряд) від 05.01.2017 № 0.64/5; 

- розпорядження (наряд) від 03.01.2017 № 0.64/1; 

- розпорядження (наряд) від 30.12.2016 №0.64/72; 

- розпорядження (наряд) від 16.12.2016 №0.64/71. 

3. Договір від 22.12.2016 № юр-2в/129з  

2 розпорядження (наряди), а саме: 

- розпорядження (наряд) від 16.01.2017 № 0.64/9; 

- розпорядження (наряд) від 25.01.2017 №0.64/15. 

4. Договір від 23.12.2016 № юр-2в/130з  

2 розпорядження (наряди), а саме: 

- розпорядження (наряд) від 16.01.2017 № 0.64/8; 

- розпорядження (наряд) від 26.01.2017 №0.64/17. 

5. Договір від 26.12.2016 № юр-2в/131з: 

- розпорядження (наряд) від 26.01.2017 №0.64/19. 

6. Договір від 26.12.2016 № юр-2в/132з: 

- розпорядження (наряд) від 26.01.2017 №0.64/18. 

7. Договір від 26.12.2016 № юр-2в/133з: 

- розпорядження (наряд) від 27.01.2017 №0.64/22. 

8. Договір від 29.12.2016 № юр-2в/137з: 

- розпорядження (наряд) від 26.01.2017 №0.64/16. 

9. Договір від 29.12.2016 № юр-2в/140з: 

- розпорядження (наряд) від 27.01.2017 №0.64/21. 

10. Договір від 29.12.2016 № юр-2в/136з  

2 розпорядження (наряди), а саме: 

- розпорядження (наряд) від 17.03.2017 №0.64/37; 

- розпорядження (наряд) від 17.05.2017 №0.64/47. 
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11. Договір від 11.01.2017 № юр-2в/141з: 

- розпорядження (наряд) від 22.01.2017 №0.64/27. 

12. Договір від 12.01.2017 № юр-2в/142з: 

- розпорядження (наряд) від 22.02.2017 №0.64/30. 

13. Договір від 12.01.2017 № юр-2в/143з: 

- розпорядження (наряд) від 22.02.2017 №0.64/29. 

14. Договір від 12.01.2017 № юр-2в/144з: 

- розпорядження (наряд) від 22.02.2017 №0.64/31. 

15. Договір від 12.01.2017 № юр-2в/145з  

5  розпоряджень (нарядів), а саме:  

- розпорядження (наряд) від 21.02.2017 №0.64/26; 

- розпорядження (наряд) від 19.01.2017 №0.64/10; 

- розпорядження (наряд) від 20.01.2017 №0.64/11; 

- розпорядження (наряд) від 25.01.2017 №0.64/13; 

- розпорядження (наряд) від 28.02.2017 №0.64/32. 

16. Договір від 13.01.2017 № юр-2в/146з  

3  розпорядження (наряди), а саме:  

- розпорядження (наряд) від 26.01.2017 №0.64/20; 

- розпорядження (наряд) від 03.02.2017 №0.64/24; 

- розпорядження (наряд) від 22.02.2017 №0.64/28. 

17. Договір від 13.01.2017 № юр-2в/147з: 

- розпорядження (наряд) від 14.04.2017 №0.64/41. 

18. Договір від 13.01.2017 № юр-2в/148з: 

- розпорядження (наряд) від 23.03.2017 №0.64/38. 

19. Договір від 13.01.2017 № юр-2в/149з: 

- розпорядження (наряд) від 23.01.2017 №0.64/12. 

20. Договір від 14.01.2017 № юр-2в/150з: 

- розпорядження (наряд) від 14.03.2017 №0.64/36. 

21. Договір від 07.11.2017 № юр-2в/169з-2017 

-  розпорядження (наряд) від 26.12.2017 №0.63/170. 

22. Договір № юр-2в/170з-2017 від 20.12.2017. 

23. Договір від 20.12.2017   № юр-2в/171з-2017. 

-Отримано висновок Протоколу випробувань № 290:017 

від 14.12.2017 від Київського національного університету 

технологій та дизайну щодо продовження терміну 

зберігання костюмів бавовняних на 1 рік 

3.4.3 

Аналіз якісного стану та строків зберігання 

розброньованих матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву та підготовка пропозицій 

протягом року 

акти постійно-

технічної комісії 

підприємств-

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

25.08.2001 № 1078 (зі змінами) здійснюється реалізація 
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щодо обсягів їх реалізації відповідальних 

зберігачів, заявки 

для реалізації 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву шляхом 

проведення аукціонів.  

З метою реалізації розброньованих матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву Відділом 

мобілізаційного резерву було підготовлено 55 переліків і 

відповідних документів для передачі їх ліцензованим 

оцінювачам, із них отримано 23 звіти щодо оцінки та 

передано заявки на проведення аукціонів з реалізації. 

Протягом 2017 року відповідно до укладених договорів 

купівлі-продажу було реалізовано та відпущено за 

розпорядженнями (нарядами) розброньованих 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на 

загальну суму 7 713 400,00 гривень 

3.4.4 
Вжиття заходів з прискорення реалізації 

розброньованих матеріальних цінностей 
протягом року заходи 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

За відсутністю відповідних змін до діючих нормативно-

правових актів, які регулюють порядок здійснення 

операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного 

резерву, не передбачено прискореного механізму 

реалізації розброньованих матеріальних цінностей.  
Але, з метою запобігання подальшого псування 
накопичених матеріальних цінностей мобілізаційного 
резерву медичного призначення, з причини обмеження 
бюджетного фінансування на їх утримання, Держрезервом 
вживаються заходи щодо підготовки проектів Уряду, 
якими передбачається здійснити відпуск розброньованих 
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 
медичного призначення зі складів баз спеціального 
медичного постачання структурних підрозділів з питань 
охорони здоров'я обласних державних адміністрацій для 
забезпечення потреб лікувальних та інших медичних 
закладів. Підготовка зазначених проектів розпоряджень 
центральними і місцевими органами виконавчої влади 
проводиться досить повільно.  
На звернення Держрезерву до Чернівецької ОДА, 

Волинської ОДА, Миколаївської ОДА, Запорізької ОДА, 

Хмельницької ОДА, Чернігівської ОДА, Вінницької ОДА 

та ПАТ «Укрзалізниця» було отримано переліки 

розброньованих матеріальних цінностей медичного 

призначення, які відповідно до актів постійних технічних 

діючих комісій у подальшому можуть бути використані в 
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лікувальних закладах областей.  

Відділом мобілізаційного резерву підготовлено шість 

переліків до проектів розпоряджень Кабінету Міністрів 

України «Про відпуск розброньованих матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву», а саме: Чернівецька 

ОДА, Волинська ОДА, Миколаївська ОДА, Запорізька 

ОДА, Хмельницька ОДА та Вінницька ОДА. 

Зазначені переліки щодо найменування, одиниці виміру та 

кількості розброньованих матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву медичного призначення, які 

підлягають відпуску (передачі), звірені та опрацьовані з 

Міністерством охорони здоров’я України 

ЗАВДАННЯ 3.5.ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ТА 

ПУНКТІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ 

3.5.1 
Аналіз ефективності територіального розміщення 

запасів державного резерву 
протягом року 

опрацювання 

звітів підприємств 

та організацій 

системи 

державного 

резерву 

Управління 

державних 

резервів 

Виконувалось: 

З метою здійснення аналізу ефективності територіального 

розміщення запасів державного резерву опрацьовуються 

звіти підприємств та організацій системи державного 

резерву. Так, за звітний період опрацьовано 332 звіти  

підприємств та організацій, які відносяться до сфери 

управління Держрезерву, та підприємств-відповідальних 

зберігачів 

3.5.2 

Переміщення матеріальних цінностей державного (в 

т.ч. мобілізаційного) резерву з пунктів відповідального 

зберігання, в т.ч. тих, які збанкрутілі або ліквідуються 

протягом року 

наказ, 

розпорядження 

(наряд) 

Управління 

державних 

резервів 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Наказ Держрезерву від 20.06.2017 №140, розпорядження 

(наряд) від 21.06.2017 №0.64/50 – переміщення зерна з 

ПрАТ „Веселокутський КХП”; 

наказ Держрезерву від 05.01.2017 №1, розпорядження 

(наряд) від 05.01.2017 №0.64/2 – переміщення зерна з 

ДП”Дунаєвецький КХП”; 

наказ Держрезерву від 06.02.2017 №22, розпорядження 

(наряд) від 07.02.2017 №0.64/25 – переміщення зерна з 

ДП”Луцький КХП №2”; 

наказ Держрезерву від 31.01.2017 №17, розпорядження 

(наряд) від 31.01.2017 №0.64/23 – переміщення зерна з  

ДП ”Хлібна база № 85” 

У 2017 році Відділом мобілізаційного резерву з метою 

переміщення матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву, у тому числі розброньованих, з підприємств-
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зберігачів, проти яких господарськими судами порушені 

справи про банкрутство та з підприємств, які ліквідуються 

на підприємства системи державного резерву України 

підготовлено 14 розпорядчих документів (наказів) 

3.5.3 

Контроль за переміщенням матеріальних цінностей 

державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву на 

підприємства та організації системи державного 

резерву до повного виконання нарядів 

протягом року 
акт на виконання 

наряду 

Управління 

державних 

резервів 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Здійснюється постійний контроль за переміщенням 

матеріальних цінностей державного (в т.ч. 

мобілізаційного) резерву на підприємства та організації 

системи державного резерву України до повного 

виконання нарядів. За результатами контролю 

переміщення зерна передано матеріали для ведення 

претензійно-позовної роботи по факту не виконання 

розпоряджень (нарядів) на переміщення з                              

ПрАТ „Веселокутський КХП”,  

ДП ДАК «Хліб України «Богданівецький КХП»,                      

ДП «Луцький КХП № 2», ДП ”Дунаєвецький КХП”. 

Стосовно переміщення матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву, то виконано переміщення з 12-ти 

підприємств-відповідальних зберігачів 

3.5.4 

Вжиття заходів щодо організації зберігання 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на 

договірній основі 

протягом року заходи 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Вживались заходи щодо організації зберігання 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на 

договірній основі. Так, протягом 2017 року було укладено 

15 договорів відповідального зберігання з підприємствами 

- зберігачами  

ЗАВДАННЯ 3.6 ПРИВЕДЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ 

3.6.1 

 

 

 

Проведення дискусій та консультацій в рамках робочої 

групи з питань розроблення проекту постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

порядку реалізації матеріальних цінностей державного 

резерву» 

І квартал 
дискусії, 

консультації 

Управління 

правового 

забезпечення 

керівники 

структурних 

підрозділів члени 

робочої групи 

Виконано: 

В Держрезерві було створено робочу групу з питань 

розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження порядку реалізації 

матеріальних цінностей державного резерву». Робочою 

групою заплановано та проведено зустрічі та дискусії на 

тему вдосконалення процедури реалізації матеріальних 

цінностей державного резерву. В тому числі розглядалися 

питання реалізації матеріальних цінностей державного 

резерву з використанням електронної торгової системи 

ProZorro.Продажі 
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3.6.2 

Підготовка проекту нової редакції постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження порядку 

реалізації матеріальних цінностей державного резерву» 
ІІ квартал 

проект 

нормативно-

правового акту 

Управління 

правового 

забезпечення 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Виконано: 

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України 

«Про проведення аукціонів з реалізації матеріальних 

цінностей державного матеріального резерву з 

використанням електронної торгової системи 

ProZorro.Продажі» 

3.6.3 

 

 

Направлення проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження порядку реалізації 

матеріальних цінностей державного резерву» на 

погодження в установленому порядку 

ІІІ квартал 

проект 

нормативно-

правового акту 

Управління 

правового 

забезпечення 

Виконано: 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

проведення аукціонів з реалізації матеріальних цінностей 

державного матеріального резерву з використанням 

електронної торгової системи ProZorro.Продажі» 

направлено на погодження до Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України листом від 29.12.2017 № 

4418/0/4-17  

3.6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання пропозицій щодо правового врегулювання 

питань списання (утилізації) непридатних (зіпсованих) 

матеріальних цінностей та безоплатного відпуску 

розброньованих матеріальних цінностей протягом року пропозиції 

Управління 

державних резервів 

Управління 

правового 

забезпечення 

Фінансове 

управління 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та фінансової 

звітності 

Виконувалось: 

Відповідно до п. 33 Порядку реалізації матеріальних 

цінностей державного резерву, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1078 

передбачено, що у разі коли матеріальні цінності що не 

реалізовані у зв'язку із втратою якісних характеристик 

та/або закінченням строку придатності відповідно до 

законодавства, заборонені до використання та підлягають 

вилученню з обігу. Держрезервом було розроблено та 

подано до Мінекономрозвитку для внесення на розгляд 

Кабінету Міністрів України проект розпорядження "Про 

списання матеріальних цінностей державного резерву з 

подальшою їх утилізацією". Згідно із вказаним проектом 

передбачено здійснити утилізацію консервів м'ясних, 

виготовлених у 2007 році, які зберігаються на                           

ДО "Комбінат "Троянда", та списати їх з балансу 

Держрезерву. На засіданні Урядового комітету з питань 

економічної, фінансової та правової політики, розвитку 

паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, 

оборонної та правоохоронної діяльності 06.04.2017 

(протокол №15) ухвалено відкласти рішення щодо 

проекту розпорядження Кабінету Міністрів України. 

Відповідно до протоколу за результатами наради в 

Секретаріаті Кабінету Міністрів України 07.06.2017 

Мінекономрозвитку доручено Держрезерву доопрацювати 
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вищезазначений проект розпорядження після проведення 

інвентаризації консервів м'ясних та з урахуванням 

результатів обговорення внести його до Кабінету 

Міністрів України в установленому порядку. На 

виконання протоколів нарад, що відбулися у 

Мінекономрозвитку 27.06.2017 та 10.07.2017, у тому числі 

з питання утилізації консервів м'ясних державного 

резерву, відповідно до наказу Держрезерву від 02.08.2017 

№181 "Про утворення міжвідомчої комісії" здійснено 

перевірку та фіксування якісного стану консервів м'ясних, 

що підлягають утилізації, за результатами якої складено 

відповідний Акт. Результати перевірки, а також копії 

протоколів дослідження повітря складу                                     

ДО "Комбінат "Троянда" (де зберігаються консерви 

м'ясні), проведені Миколаївським міськміжрайонним 

відділом ДУ "ЛОЛЦ МОЗ України", надано до 

Мінекономрозвитку (лист від 16.08.2017 №2894/0/4-17). 

На виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України – 

Міністра економічного розвитку і торгівлі України від 

23.08.2017 №10215/2/1-17 та пропозиції міжвідомчої 

комісії за результатами перевірки консервів м'ясних (Акт 

від 09.08.2017), Держрезервом підготовлений проект 

розпорядження, якій потребує погодження з 

Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінагрополітики та 

Мінюстом. Листом від 05.09.2017 №3027/0/4-17 

Держрезервом було направлено до Мінекономрозвитку 

проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про 

списання матеріальних цінностей державного резерву з 

подальшою їх утилізацією" на погодження. 

Мінекономрозвитку листом №2715-10/32939-03 від 

19.09.2017 погодили без зауважень зазначений проект. 

Листами від 20.09.2017 №3240/0/4-17 і № 3241/0/4-17 

направлено на погодження вказаний проект 

розпорядження до Мінфіну та Мінагрополітики. 

Отримано відповіді листами: Мінфін (лист від 29.09.2017 

№ 10030-02-10/26324), Мінагрополітики (лист від 

03.11.2017 № 37-32-7/24396) та Мінюст (лист від 

20.11.2017 № 21676-0-26-17/8.1). Держрезерв листом № 

3966/0/4-17 від 23.11.2017 надав до Мінекономрозвитку 
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проект та матеріали погодження для внесення на розгляд 

Кабінету Міністрів України в установленому 

законодавством порядку. 

Також, розроблено та направлено проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про списання матеріальних 

цінностей державного резерву з подальшою їх 

утилізацією». Мінекономрозвитку, надало пропозицію 

щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 24.12.2017 №1277-р, до якого входили 

матеріальні цінності, які підлягають утилізації (шприци 

(2,5,10,20 мл.), системи для інфузій, системи для 

трансфузій, тощо). Вказаний проект погоджений без 

зауважень Мінекономрозвитку, Мінфіном, МВС та  

Держприкордонслужбою. Відповідно до вимог 

Регламенту Кабінету Міністрів України проект 

розпорядження направлений на узгодження до Мін’юсту.  

Мін’юст листом № 21676-0-26-17/8.1 від 20.11.2017 надав 

висновок за результатами правової експертизи до проекту 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

списання матеріальних цінностей державного резерву з 

подальшою їх утилізацією» та погоджений проект без 

зауважень. 

Держрезерв листом від 23.11.2017 № 3966/0/4-17 надав до 

Мінекономрозвитку проект та матеріали погодження для 

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України в 

установленому законодавством порядку. 

Відповідно до Витягу з протоколу № 48 засідання 

Урядового комітету від 28.12.2017 вирішено схвалити 

проект розпорядження, доручивши Мінекономрозвитку 

разом з Держрезервом доопрацювати його, доповнивши 

положенням стосовно закупівлі послуг з утилізації 

зазначених у проекті розпорядження матеріальних 

цінностей із застосуванням електронної системи 

закупівель ProZorro 

3.6.5 
Участь у розробці проектів державних стандартів на 

дизельне паливо та бензин довготривалого зберігання 
протягом року 

державні 

стандарти 

Управління 

державних 

резервів 

Виконувалось: 

З метою підготовки проекту з розроблення нормативних 

документів, що регламентують якість нафтопродуктів 

довготривалого зберігання, УкрНДІ ”Ресурс” спільно з 

ТОВ”НДІ”МАСМА” за сприянням Технічного комітету 
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ТК38 „Стандартизація продуктів нафтопереробки і 

нафтохімії” розроблені проекти національних стандартів 

ДСТУ „Бензини автомобільні довготривалого зберігання. 

Технічні умови” та ДСТУ „Паливо дизельне 

довготривалого зберігання. Технічні умови”. 

Наказом Національного органу стандартизації 

ДП”УкрНДНЦ” від 27 квітня 2017 року №102 національні 

нормативні документи ДСТУ 8704:2017 „Бензини 

автомобільні довготривалого зберігання. Технічні умови” 

та ДСТУ 8705:2017 „Паливо дизельне довготривалого 

зберігання. Технічні умови” прийняті з наданням чинності 

з 01 вересня 2017 року. 

Стандарти поширюються на автомобільні бензини та 

дизельне паливо довготривалого зберігання, що 

виробляють та/або постачають для зберігання на 

підприємствах державного матеріального резерву, а також 

для потреб оборони держави, ліквідації надзвичайних 

ситуацій та на експорт 

3.6.6 

Розробка Інструкцій про порядок і умови поставки, 

закладення, зберігання і відпуску м’яса замороженого, 

олії, цукру, масла вершкового, консервів (м’ясних, 

молочних та рибних), чаю, паперу газетного, плівки 

поліетиленової, ліжок розкладних армійських, ковдр, 

наметів, буржуйок, костюмів бавовняних, білизни 

натільної утепленої, білизни постільної, шкарпеток, 

шапок, відер, побутового посуду   

І - ІІІ квартали відомчі інструкції 

Управління 

державних 

резервів 

Виконувалось: 

Протягом звітного періоду Держрезервом разом з 

УкрНДІ”Ресурс” опрацьовувався проект Інструкції про 

порядок і умови поставки, закладення, зберігання і 

відпуску олії соняшникової. Листом від 30.05.2017 

№1982/0/4-17 було надано до Мінекономрозвитку 

вказаний проект Інструкції, який було повернуто із 

зауваженнями. Доопрацьований проект Інструкції було 

надано до Мінекономрозвитку листом від 10.07.2017 

№2547/0/4-17 для затвердження та подання у 

встановленому порядку на державну реєстрацію до 

Мінюсту, вдруге повернуто на доопрацювання листом 

Мінекономрозвитку від 31.10.2017 № 2715-10/38853-30.  

Інструкція про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску олії – УкрНДІ «Ресурс» спільно з 

Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів 

Національної академії аграрних наук України 

здійснюється науково-дослідна робота «Науково-

теоретичне обґрунтування можливості зміни 

температурних режимів протягом тривалого зберігання 

олії соняшникової (фасованої). 
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Необхідно відмітити, що затримка із поданням на 

затвердження Інструкції пов’язана із складнощами, що 

виникають через вимоги стосовно необхідності уникання 

положень, які передбачають, що продукція, процеси, 

послуги мають виготовлятися, проводитися, надаватися 

відповідно до національних стандартів, але без наведення 

позначень відповідних стандартів, а також необхідності 

виключення посилання на міждержавні стандарти (ГОСТ), 

розроблені до 1992 року. Зокрема, техніко-специфічні 

особливості Інструкцій, пов’язані із необхідністю 

обов’язкового висвітлення методів відбору продукції, 

контролю відповідності показників вимогам національних 

або міждержавних стандартів, значно ускладнили процес 

розробки Інструкцій. Разом з тим, УкрНДІ «Ресурс» 

вживає заходів для вирішення цих проблем та 

забезпечення безумовної відповідності проектів 

Інструкцій вимогам нормопроектувальної техніки та 

чинного законодавства. Після завершення науково-

дослідної роботи будуть внесенні остаточні зміни до 

Інструкцій та подано до Мінекономрозвитку в 

установленому порядку.  

Також, подано для опрацювання та подальшого 

проведення процедури державної реєстрації проекти 

наказів: «Про затвердження Інструкції про порядок і 

умови поставки, закладення, зберігання і відпуску ліжок 

розкладних армійських» та «Про затвердження Інструкції 

про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і 

відпуску плівки поліетиленової». 

Листом від 12.09.2017 №3187/0/4-17 проект Інструкції, 

про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і 

відпуску плівки поліетиленової повторно направлено на 

розгляд до Мінекономрозвитку. 

Рішенням Голови Держрезерву від 22.06.2017 

затверджено Графік розробки Інструкцій про порядок і 

умови поставки, закладення, зберігання і відпуску 

матеріальних цінностей державного резерву на 2017 рік, 

яким передбачено їх розробку у ІІІ-IV кварталах 

поточного року 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 
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Форма 
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виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

ЗАВДАННЯ 3.7 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ В СУДОВИХ 

ОРГАНАХ 

3.7.1 Ведення претензійно-позовної роботи протягом року позов, претензія 

Управління 

правового 

забезпечення 

Виконувалось: 

Протягом 2017 року Держрезервом подано 11 позовних 

заяв, з яких – 8 позовних заяв на загальну суму 

81 459 654,34 грн., 3 позовні заяви про розірвання 

додаткових угод до договорів та 3 заяви про визнання 

Держрезерву кредитором, на загальну суму 4 498 214,15 

грн. Крім того, подано 7 заяв про зміну способу 

виконання рішення суду на суму 4 562 768 783,94 грн. За 

результатами ведення Управлінням претензійно-позовної 

роботи у 2017 році на рахунок Держрезерву надійшли 

кошти у сумі 9 285 269,42 грн. частина з яких була 

перерахована в дохід державного бюджету  

3.7.2 
Ведення реєстру відкритих виконавчих проваджень по 

стягненню коштів на користь Держрезерву 
протягом року 

чинний перелік 

виконавчих 

проваджень 

Управління 

правового 

забезпечення 

Виконувалось: 

Для повернення матеріальних цінностей до державного 

резерву на підставі рішень судів, винесених на користь 

Держрезерву, проводиться робота з державною 

виконавчою службою з питання оперативного реагування 

при надходженні виконавчих листів від Держрезерву до 

виконавчої служби. З метою більш ефективного стягнення 

заборгованості з боржників ведеться та оновлюється 

реєстр відкритих виконавчих проваджень по стягненню 

коштів на користь Держрезерву 

3.7.3 

Вжиття заходів щодо повернення до мобілізаційного 

резерву самовільно відчужених та викрадених 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, 

застосування штрафних санкцій до підприємств-

зберігачів, які порушили вимоги законодавства, що діє 

у сфері державного матеріального резерву 

протягом року заходи 

Управління 

правового 

забезпечення 

Управління 

державних 

резервів 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Протягом 2017 року Держрезервом подано 2 позовні заяви 

про відшкодування вартості матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву та сплату штрафних санкцій 

зокрема: 

- ТзДВ «Ужгородхліб» - позовна заява вих. від 10.01.2017 

№58/0/4-17 про зобов'язання відшкодувати 40 441,50 грн. 

вартості матеріальних цінностей мобрезерву та сплату 

штрафних санкцій на загальну суму 102 482,45 грн. (яка 

рішенням господарського суду Закарпатської області від 

18.04.2017 у справі №907/159/17 задоволена у повному 

обсязі); 

- ПРАТ «Новомиргородське АТП 13545» - позовна заява 

вих. від 24.04.2017 №1575/0/4-17 про зобов'язання 
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відшкодувати 7700,00 грн. вартості матеріальних 

цінностей мобрезерву та сплату штрафних санкцій на 

загальну суму 21 275,65 грн.  

Подано 2 заяви про визнання Держрезерву кредитором, 

зокрема: 

- ПАТ «Лебединський машинобудівний дослідно-

експериментальний завод ТЕМП» - заява від 25.10.2017    

№ 3646/0/4-17 на суму 1 144 383,16 грн. (кредиторські 

вимоги Держрезерву визнано в повному обсязі); 

- ТОВ фірма «Північ «ЛТД» заява від 07.12.2017                      

№ 4128/0/4-17 на суму 123 617,25 грн. 

 

 
 

РОЗДІЛ 2. ПЛАН ЗАХОДІВ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА 
РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ 
МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ», ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ 
УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВІ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ, ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ 

ФІНАНСОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

1 

Перевірка штатних розписів державних організацій та 

державних підприємств, що належать до сфери 

управління Держрезерву  

протягом року при 

зміні розміру 

мінімальної 

заробітної плати та 

проведенні 

реорганізації 

затверджені 

штатні розписи 

державних 

організацій та 

погоджені штатні 

розписи 

державних 

підприємств  

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

Впродовж 2017 року затверджено 39 штатних розписів 

для 12 державних організацій та установ та 23 

погоджених штатних розписів державних підприємств 

2 

Аналіз виконання організаціями системи державного 

резерву показників доведених кошторисів, 

розпоряджень, директивних вказівок Держрезерву з 

питань бюджетної політики 

протягом року 
оперативна 

звітність 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

Щомісячно проводиться аналіз виконання державними 

організаціями планів спеціального фонду кошторису від 

надання платних послуг (за 2017 рік підготовлено 12 

звітів) 
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3 

Укладення додаткових угод про погодження річних 

розмірів коштів на відшкодування витрат за 

зберігання матеріальних цінностей державного 

резерву з підприємствами, що належать до сфери 

управління Держрезерву  

протягом року 

додаткові угоди 

до договорів 

відповідального 

зберігання 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

Впродовж 2017 року укладено 58 додаткових угод до 

договорів відповідального зберігання 

4 

 

 

 

Опрацювання кошторисів витрат та звітів про витрати 

на зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву (на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 12.04.2002 №532) 

протягом року 

погоджені 

кошториси витрат 

та звіти про 

витрати 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

Опрацьовано 84 кошториси витрат за 2017 рік, з них 46 

погоджено. Опрацьовано 148 звітів за 1,2,3,4 квартали 

2017 року, які відповідають вимогам Порядку 

відшкодування підприємствам, установам та організаціям 

витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням 

матеріальних цінностей державного резерву, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.04.2002 № 532 

5 

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку 

пропозицій до річного розпису та помісячних 

розписів загального та спеціального фондів 

державного бюджету на 2017 рік, а також проектів 

зведених кошторисів та зведених планів асигнувань 

загального та спеціального фондів державного 

бюджету на 2017 рік 

у двотижневий 

термін після 

отримання 

лімітних довідок 

проекти зведених 

кошторисів та 

зведених планів 

асигнувань 

загального та 

спеціального 

фондів 

державного 

бюджету 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

На виконання Порядку складання, розгляду, затвердження 

та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2002 № 228, надано Мінекономрозвитку 

5 пропозицій до річного розпису та помісячних розписів 

асигнувань загального і спеціального фондів державного 

бюджету на 2017 рік та 3 проекти зведених кошторисів на 

2017 рік 

6 

Розроблення і подання на затвердження проектів 

кошторисів, планів асигнувань загального і 

спеціального фондів державного бюджету на 2017 рік 

у місячний строк 

після затвердження 

розпису 

держбюджету 

затверджені 

кошториси та 

плани асигнувань 

загального і 

спеціального 

фондів 

державного 

бюджету 

 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

На виконання Порядку складання, розгляду, затвердження 

та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2002 № 228, затверджено 3 кошториси 

та 1 план асигнувань загального фонду бюджету і 2 плани 

спеціального фонду державного бюджету на 2017 рік 

7 

Розроблення і подання на погодження до 

Мінекономрозвитку паспортів бюджетних програм  на 

2017 рік 

у 45-денний термін з 

дня набрання 

чинності ЗУ «Про 

Державний бюджет 

України на 2017 рік» 

накази 

Мінекономрозвитку  

та Мінфіну про 

затвердження 

паспортів 

бюджетних програм 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 

29.12.2002 № 1098 (зі змінами) розроблено 3 паспорти 

бюджетних програм на 2017 рік, які затверджено 

спільними наказами Мінекономрозвитку та Мінфіну від 

24.02.2017 № 268/284, від 20.02.2017 № 235/259. 

Розроблено у новій редакції 2 паспорти бюджетних 
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програм на 2017 рік, які затверджено спільними наказами 

Мінекономрозвитку та Мінфіну від 19.04.2017 № 595/443, 

від 07.09.2017 № 1306/749, від 17.10.2017 № 1499/845, від 

28.12.2017 № 1901/1157 

8 

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку розподілу 

показників зведених кошторисів, розподілу показників 

зведених планів асигнувань загального фонду бюджету 

та розподілу показників зведених планів спеціального 

фонду бюджету на 2017 рік 

у двотижневий 

термін після 

отримання витягів із 

розписів державного 

бюджету 

затверджені 

розподіли 

показників зведених 

кошторисів та 

показників зведених 

планів асигнувань 

загального фонду 

бюджету і зведених 

планів спеціального 

фонду бюджету 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

На виконання Порядку казначейського обслуговування 

державного бюджету за витратами, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012             

№ 1407, надано Мінекономрозвитку розподіл показників 

зведених кошторисів, зведення показників спеціального 

фонду, розподіл показників зведених планів асигнувань 

(за винятком надання кредитів з бюджету) загального 

фонду державного бюджету та розподіл показників 

зведених планів спеціального фонду державного бюджету 

(за винятком власних надходжень бюджетних установ, 

відповідних видатків та надання кредитів) на 2017 рік у 

загальній кількості 4 одиниці 

 

9 
Підготовка фінансової звітності з соціальних виплат 

бюджетних установ 

до 10 числа 

кожного місяця 

звіти про стан 

фінансування 

соціальних виплат 

Фінансове 

управління 

На виконання листа Мінфіну № 31-08040-11-5/8020 від 

21.03.2016 знято з виконання питання звітності з 

соціальних виплат бюджетних установ. Інформація про 

стан фінансування соціальних виплат у 2017 році 

Мінекономрозвитку не збирається 

 

10 

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку реєстрів 

змін до мережі установ і організацій, які фінансуються 

з держбюджету, реєстрів змін розподілу показників 

зведених кошторисів та показників зведених планів 

асигнувань із загального фонду бюджету і зведених 

планів спеціального фонду бюджету на 2017 рік 

у разі 

необхідності 

затверджені 

реєстри змін до 

мережі установ і 

організацій, 

реєстри змін 

розподілу 

показників 

зведених 

кошторисів та 

показників 

зведених планів 

асигнувань 

загального і 

спеціального 

фондів  

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

У 2017 році подано Мінекономрозвитку 6 реєстрів змін 

розподілу показників зведених кошторисів, 2 реєстри змін 

розподілу показників зведених планів асигнувань 

загального фонду державного бюджету та 4 реєстри змін 

розподілу показників зведених планів спеціального фонду 

державного бюджету на 2017 рік 
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11 

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку 

пропозицій щодо відкриття асигнувань та розподілів 

виділених бюджетних асигнувань 

по мірі відкриття 

бюджетних 

асигнувань 

розподіли виділених 

бюджетних 

асигнувань 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

Щомісячно, по мірі відкриття асигнувань, надавались 

пропозиції та розподіли відкритих асигнувань 

12 

На виконання наказу Мінекономрозвитку від 

02.03.2015  № 205: 

- подання до Мінекономрозвитку зведених 

(консолідованих) показників виконання фінансових 

планів державних підприємств; 

- подання до Мінфіну зведених показників на 

наступний плановий рік проектів фінансових планів 

державних підприємств;  

- подання до Мінфіну, Мінекономрозвитку та ДФС 

зведених показників затверджених фінансових планів 

державних підприємств на наступний рік, в 

електронному вигляді – показники по кожному 

підприємству 

 

 

 

щокварталу, 

  

 

щороку 

  

 

щороку 

 

зведені 

(консолідовані) 

показники 

фінансових планів 

зведені показники 

проектів 

фінансових планів 

 

фінансові плани 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

На виконання наказу Мінекономрозвитку від 02.03.2015         

№ 205 (із змінами): 

- опрацьовано і надано до Мінекономрозвитку зведені 

(консолідовані) показники виконання фінансових планів 

державних підприємств за 4 квартал 2016 року та 2016 

рік, 1, 2 та 3 квартали 2017 року,  

- подано до Мінфіну зведені показники проектів 

фінансових планів державних підприємств на 2018 рік; 

- подано до Мінфіну, Мінекономрозвитку та ДФС зведені 

показники затверджених фінансових планів державних 

підприємств на 2018 рік, в електронному вигляді – 

показники по кожному підприємству 

13 

Надання до Мінекономрозвитку інформаційно-

аналітичних матеріалів про ефективність управління 

суб'єктами господарювання (на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 №832) 

щокварталу,  

щороку 

інформаційно-

аналітичні 

матеріали 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

Опрацьовано та подано до Мінекономрозвитку 

інформаційно-аналітичні матеріали за 2016 рік та 9 

місяців 2017 року щодо ефективності управління 

суб`єктами господарювання у відповідності до вимог 

методичних рекомендацій застосування критеріїв 

визначення ефективності управління об`єктами державної 

власності 

14 

Розгляд і подання на затвердження проектів 

кошторисів та планів асигнувань загального фонду 

державного бюджету на 2017 рік бюджетних 

організацій, які належать до сфери управління 

Держрезерву  

у місячний термін 

після затвердження 

розпису асигнувань 

держбюджету 

затверджені 

кошториси та 

плани асигнувань 

загального фонду 

державного 

бюджету 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

На виконання Порядку складання, розгляду, затвердження 

та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2002 № 228, затверджено 13 кошторисів 

та 13 планів асигнувань загального фонду державного 

бюджету на 2017 рік бюджетних організацій 

15 

Розподіл і доведення у встановленому порядку до 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня 

відомостей про обсяги бюджетних асигнувань на 2017 

рік 

у тижневий 

термін після 

одержання 

лімітних довідок 

лімітні довідки 

про бюджетні 

асигнування 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

На виконання Порядку складання, розгляду, затвердження 

та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2002 № 228, затверджено 13 лімітних 

довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 

2017 рік для бюджетних організацій 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

16 
Підготовка пропозицій до проекту Державного 

бюджету України на 2018 рік   
ІІІ квартал 

форми бюджетного 

запиту на 2018 рік 

Фінансове 

управління 

Виконано: 

Подано до Мінекономрозвитку 3 форми бюджетного 

запиту Держрезерву на 2018 рік для формування 

пропозицій до проекту Державного бюджету України на 

2018 рік 

17 

 

Складання місячних, квартальних і річних звітів з 

праці, заробітної плати і використання робочого часу 

працівників Держрезерву  

до 7 числа місяця 

наступного за 

звітним 

звіти з праці за 

формами                         

№№ 1-ПВ 

(місячна),                    

1-ПВ (квартальна) 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

Щомісячно складалась та подавалась статистична 

звітність – звіти з праці за формами №№ 1-ПВ (місячна), 

1-ПВ (квартальна). У 2017 році підготовлено та подано 16 

звітів 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

18 

 

Розробка, погодження та затвердження Плану 

мобілізаційної підготовки Державного агентства 

резерву України на 2017 рік 

січень 

план 

мобілізаційної 

підготовки  

Головний спеціаліст 

з питань 

мобілізаційної 

підготовки 

Виконано: 

План мобілізаційної підготовки Держрезерву на 2017 рік 

розроблено та затверджено 04.01.2017 

19 Уточнення мобілізаційного плану Держрезерву  грудень 
мобілізаційний 

план Держрезерву 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

мобілізаційної 

підготовки 

Виконано: 

Мобілізаційний план Держрезерву уточнено 29.12.2017 

20 

 

Підготовка, погодження та подання доповіді про стан 

мобілізаційної готовності Державного агентства 

резерву України за 2016 рік: 

- Об’єкт №1 Кабінету Міністрів України 

- Мінекономрозвитку  

 
до 15.01.2017 

до 15.02.2017 доповідь 

Головний спеціаліст 

з питань 

мобілізаційної 

підготовки 

Виконано: 

Доповідь про стан мобілізаційної готовності Державного 

агентства резерву України за 2016 рік направлено до 

Об’єкту №1 Кабінету Міністрів України (вих. від 

11.01.2017 № М-09/13цт) та до Мінекономрозвитку (вих. 

від 27.01.2017 № М-09/34цт) 

21 

Розробка, погодження та затвердження Плану 

основних заходів цивільного захисту Державного 

агентства резерву України на 2017 рік 

січень 

план основних 

заходів 

цивільного 

захисту 

Головний спеціаліст 

з питань цивільного 

захисту та охорони 

праці 

Виконано: 

План основних заходів цивільного захисту Державного 

агентства резерву України на 2017 рік розроблено та 

затверджено 04.01.2017 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ 

22 

 

Розробка, погодження та затвердження Плану з питань 

охорони праці Державного агентства резерву України 

на 2017 рік 

1 квартал 

план з питань 

охорони праці на 

2017 рік 

Головний спеціаліст 

з питань цивільного 

захисту та охорони 

праці 

Виконано: 

План з питань охорони праці Державного агентства 

резерву України на 2017 рік розроблено та затверджено 

08.02.2017 

23 

Підготовка проектів Планів організаційних заходів 

щодо пожежної безпеки на підприємствах та 

організаціях державного резерву в весняно-літній та 

І, ІІІ квартали 

план 

організаційних 

заходів 

Головний спеціаліст 

з питань цивільного 

захисту та охорони 

Виконано: 

Підготовлено Плани організаційних заходів щодо 

пожежної безпеки на підприємствах та організаціях 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

осінньо-зимовий періоди 2016-2017 років праці  системи державного резерву України в весняно-літній та 

осінньо-зимовий періоди 2016-2017 років (вих. від 

22.05.2017 № 1878/0/4-17 та від 03.08.2017 № 2751/0/4-17 

відповідно) 

24 

Здійснення цільових перевірок підприємств та 

організацій з питань загальної охорони, пожежної 

безпеки та охорони праці 

протягом року акт 

Головний спеціаліст 

з питань цивільного 

захисту та охорони 

праці 

Виконано: 

На виконання наказу Держрезерву від 20.06.2017 № 141 

підготовлено службову записку щодо перевірки 27 

підприємств та організацій, що належать до сфери 

управління Держрезерву 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання методичної допомоги юридичним службам 

підприємств, установ, організацій системи 

державного резерву з питань правової роботи  

протягом року 
консультації, 

листи 

Управління 

правового 

забезпечення 

Виконувалось: 

Управлінням правового забезпечення постійно надається 

методична допомога юридичним службам підвідомчих 

підприємств/організацій з питань правової роботи, а саме:  

- консультування щодо правильного застосування, 

неухильного дотримання та запобігання невиконанню 

вимог чинного законодавства під час виконання 

покладених на керівників та працівників завдань і 

функціональних обов'язків; 

- консультування щодо укладання договорів: визначення 

істотних умов договору (предмет договору, ціна, строк дії, 

а також умови, що визначені законом як істотні або є 

необхідними для договорів даного виду); підстави для 

зміни або розірвання договору; форма зміни або 

розірвання договору (на предмет відповідності формі, в 

якій укладено договір), відповідність укладених договорів 

типовим договорам, затвердженим нормативно-

правовими актами. 

Відповідно до плану проведення семінарів з правових 

питань протягом І півріччя 2017 року Держрезервом з 

метою підвищення кваліфікації працівників було 

проведено наступне: 

- в травні-червні проведено семінари на тему: „Участь 

юридичної служби в організації договірної роботи”;   

 -в червні семінар для працівників Держрезерву на тему 

„Підготовка нормативно-правових актів, які підлягають 

державній реєстрації в Міністерстві юстиції України”. 

Крім цього, на виконання пункту 17 Загального 

Положення про юридичну службу міністерства, іншого 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

органу виконавчої влади, державного підприємства, 

установи та організації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 та 

абзацу п'ятого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 

України «Про вдосконалення організації правової роботи 

в міністерствах, інших центральних органах виконавчої 

влади» від 14.12.2001 № 1693, Держрезервом було 

зобов’язано працівників юридичних служб підвідомчих 

державних підприємств/організацій приймати участь в 

семінарах, які проводились територіальними 

управліннями Міністерства юстиції України. 

Згідно наданої інформації забезпечено участь працівників 

юридичних служб у семінарах по підвищенню 

кваліфікації, які проводились Головними територіальними 

управліннями юстиції у Житомирській, Одеській, 

Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях на 

безоплатній основі. Також, з метою підвищення 

кваліфікації працівників юридичних служб та здійснення 

контролю за діяльністю підвідомчих 

підприємств/організацій, Держрезервом було проведено 

стажування чотирьох працівників юридичних служб. 

Постійно вживаються заходи щодо забезпечення 

виконання Указу Президента України від 13.12.1996 № 

1207 «Про опублікування актів законодавства України в 

інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» та 

підпункту 4 пункту 7 протоколу № 23 засідання Кабінету 

Міністрів України від 23.04.2014 із забезпечення 

підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери управління Держрезерву, інформаційним 

бюлетенем «Офіційний вісник України», іншими 

друкованими виданнями. Крім того, юридичні служби 

забезпечено нормативною базою, в т.ч. електронною 

нормативною базою Ліга: Закон Підприємство 9.5.1 

система VERDICTUM, ЮРИСТ @ЗАКОН; та Інтернет – 

ресурсом 

26 

Надання методичної допомоги підвідомчим 

підприємствам і організаціям з питань забезпечення 

ефективного та цільового використання бюджетних 

коштів та проведення планово-фінансової роботи 

протягом року 
листи - 

роз’яснення  

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

Постійно надавались телефонні консультації та 

роз’яснення за допомогою електронної пошти 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 
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виконання 

Форма 
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1 2 3 4 55 6 

27 

 

 

 

 

Надання методичної допомоги підвідомчим 

організаціям з питань ведення бухгалтерського обліку протягом року 
консультації, 

листи 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та фінансової 

звітності 

Виконувалось: 

Постійно здійснювалось надання методичної допомоги 

підвідомчим організаціям з питань ведення 

бухгалтерського обліку (листи №405/0/4-17 та 408/0/4-17  

від 31.01.2017, від 07.02.2017 №488/0/4-17, від 22.02.2017  

№676/0/4-17, від 06.03.2017 №868/0/4-17, від 31.03.2017  

№1293/0/4-17, від 22.06.2017 №2324/0/4-17, №2335/0/4-17, 

від 23.06.2017 №2412/0/4-17, від 21.07.2017 №2617/0/4-17, 

від 16.08.2017 №2905/0/4-17, від 25.09.2017 №3268/0/4-17, 

від 03.10.2017 №3380/0/4-17, від 24.11.2017 №3985/0/4-17, 

№3987/0/4-17, від 26.12.2017 №4352/0/4-17) 

28 

 

 

 

Надання методичної допомоги працівникам апарату 

Держрезерву та організаціям, що належать до сфери 

управління Держрезерву, з питань державної таємниці 

постійно листування 
Режимно-секретний 

сектор 

Виконувалось: 

Постійно проводилась роз’яснювальна робота серед 

працівників Держрезерву щодо дотримання вимог Закону 

України «Про державну таємницю», постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.12.2013 № 939 та інших 

нормативних актів. Проводилась консультативна 

допомога підвідомчим державним організаціям в 

телефонному режимі, листуванням та безпосередньо на 

місцях 

29 

Надання структурним підрозділам Держрезерву та 

підвідомчим підприємствам, установі і організаціям та 

їх окремим працівникам роз’яснення щодо 

застосування антикорупційного законодавства 

постійно 
наради, 

консультації 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

Виконувалось: 

Постійно проводилась роз’яснювальна робота щодо 

застосування антикорупційного законодавства 

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯМ У 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ 

30 

 

Надання звіту про стан забезпечення охорони 

державної таємниці відповідно до наказу Служби 

безпеки України від 26.09.2015 № 630 

до 1 лютого  звіт 
Режимно-

секретний сектор 

Виконано: 

Надано статистичний звіт за 2016 рік до Служби безпеки 

України та Мінекономрозвитку про стан забезпечення 

охорони державної таємниці в Державному агентстві 

резерву України (вих. від 30.01.2017 № 1/37 дск) 

31 

 

Перегляд грифів секретності матеріальних носіїв 

інформації відповідно до вимог ЗВДТ  щомісяця акт 

Експертна комісія з 

питань таємниць 

Держрезерву  

Виконувалось: 

Переглянуто грифи секретності експертною комісією з 

питань таємниць Держрезерву (акти №№ 1-16) 

32 

 

Проведення перевірок стану охорони державної 

таємниці організацій, що належать до сфери 

управління Держрезерву, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939 

згідно плану акт 
Комісія 

Держрезерву  

Виконувалось: 

Проведено перевірку стану охорони державної таємниці 

на ДО Комбінат «Прогрес» (акт від 26.05.2017 № 130 дск) 

на ДО «Комбінат «Троянда» (акт від 04.12.2017 № 257дск) 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВІ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ 

33 

Своєчасне проведення розрахунків за закладені 

матеріальні цінності, по відшкодуванню витрат із 

зберігання матеріальних цінностей державного (в т.ч. 

мобілізаційного) резерву та забезпечення діяльності 

Держрезерву 

протягом року 
платіжні 

доручення 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та фінансової 

звітності 

Виконувалось: 

Здійснювалась реєстрація та облік бюджетних зобов’язань 

згідно укладених договорів в Державній казначейській 

службі України. Проведення оплати після надходження 

фінансування 

 

34 

 

Забезпечення виконання статей Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2017 рік» 
постійно зведені дані 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та фінансової 

звітності 

Виконувалось: 

Забезпечено перерахування коштів від реалізації до 

Держбюджету України щомісяця 

35 

 

Перевірка фінансової звітності державних 

організацій, що належать до сфери управління 

Держрезерву 
щокварталу зведений звіт 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та фінансової 

звітності 

Виконувалось: 

Здійснювалась перевірка фінансової звітності державних 

організацій, що належать до сфери управління 

Держрезерву, шляхом опрацювання квартальних звітів, за 

результатами формувався зведений звіт  

 

36 

 

 

 

Подання до Державної казначейської служби та 

Мінекономрозвитку бухгалтерської та фінансової 

звітності 

щокварталу звіти 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та фінансової 

звітності 

Виконувалось: 

До Державної казначейської служби та 

Мінекономрозвитку своєчасно подавалась бухгалтерська 

та фінансова звітність (вих. №216/0/4-17 від 17.01.2017, 

від 26.01.2017 №343/0/4-17 від 13.02.2017 №566/0/4-17 від 

22.02.2017 №706/0/4-17, №1450/0/4-17 від 12.04.2017, від 

18.04.2017 №1495/0/4-17, №2518/0/4-17 від 05.07.2017, від 

12.07.2017 № 2579/0/4-17, від 12.10.2017 № 3481/0/4-17, № 

3521/0/4-17 від 18.10.2017, від 20.11.2017 № 3934/0/4-17) 

ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ НА ВИКОНАННЯ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

37 

Перевірка стану організації роботи з документами, що 

містять службову інформацію (наявність та фізичний 

стан документів, справ, видань, електронних носіїв 

інформації з грифом «Для службового користування») 

І квартал акт 

Комісія з питань 

проведення 

перевірки 

наявності 

документів з 

грифом 

«Для службового 

користування» 

Виконано: 

Проведено перевірку стану організації роботи з 

документами, що містять службову інформацію (акт від 

26.06.2017) 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 
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виконання 

Форма 

завершення 
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38 

Подання до Мінекономрозвитку для погодження 

Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром 

економічного розвитку і торгівлі України 

пріоритетних напрямів роботи Держрезерву на 

плановий 2018 рік та два роки, наступні за плановим 

до 15 липня 
пріоритетні  

напрями роботи  

Відділ 

забезпечення 

діяльності 

Агентства  

структурні 

підрозділи 

Виконано: 

Пріоритетні напрями роботи Держрезерву на плановий 

2018 рік та два роки, наступні за плановим подано до 

Мінекономрозвитку на погодження листом від 09.10.2017 

№ 3446/0/4-17 

39 

Формування та подання до Мінекономрозвитку для 

затвердження Першим віце-прем'єр-міністром 

України – Міністром економічного розвитку і торгівлі 

України плану роботи Держрезерву на 2018 рік 

до 15 грудня план роботи 

Відділ 

забезпечення 

діяльності 

Агентства  

Виконано: 

Листом від 13.12.2017 № 4202/0/4-17 направлено до 

Мінекономрозвитку проект плану роботи Держрезерву на 

2018 рік 

40 

 

 

Підготовка звітів про виконання плану роботи 

Держрезерву: 

- річний звіт за 2016 рік; 

- квартальні   звіти   про   стан     виконання   плану    

роботи Держрезерву на 2017 рік 

 

 

до 20 лютого 

до 10 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним 

звіт 

Відділ 

забезпечення 

діяльності 

Агентства  

структурні 

підрозділи 

Виконувалось: 

Звіт про виконання плану роботи Держрезерву за 2016 рік 

направлено листом від 20.02.2017 № 635/0/4-17. Звіти за 

перший та другий квартали поточного року не 

подавались, оскільки план роботи Держрезерву на 2017 

рік затверджений 14.07.2017. Звіт про виконання плану 

роботи Держрезерву за 9 місяців 2017 року направлено 

листом від 10.10.2017 № 3452/0/4-17 

41 

 

 

Підготовка інформації про стан виконання законів 

України, актів і доручень Президента України, 

Кабінету Міністрів України та доручень Першого віце-

прем'єр-міністра України – Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України відповідно до наказу 

Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61 

 

 

 

до 10 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним 

 

 

 

 

інформація 

Відділ 

забезпечення 

діяльності 

Агентства  

Виконувалось: 

Відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 23.01.2013 

№ 61 надавалась інформація про стан виконання актів і 

доручень Президента України, Кабінету Міністрів 

України та доручень Першого віце-прем'єр-міністра 

України – Міністра економічного розвитку і торгівлі 

України (вих. від 10.04.2017 № 1390/0/4-17, від 10.07.2017 

№ 2534/0/4-17 та від 10.10.2017 № 3452/0/4-17) 

42 
Підготовка засідань колегії Державного агентства 

резерву України в установленому порядку  
згідно з планами 

наказ про 

введення в дію 

рішень Колегії 

Секретар Колегії, 

члени Колегії, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Держрезерву  

Виконувалось: 

Згідно з планами засідань колегії Держрезерву за звітний 

період проведено 4 засідання – 30.03.2017, 23.06.2017, 

22.09.2017 та 26.12.2017. Рішення засідань колегії введені 

в дію наказами Держрезерву 

43 

Підтримання ефективної системи інформування 

суспільства про роботу Держрезерву на принципах 

відкритості і прозорості шляхом постійного 

висвітлення діяльності в електронних та друкованих 

засобах масової інформації та соціальних мережах 

протягом року 
публікації, прес-

релізи 

Відділ 

забезпечення 

діяльності 

Агентства  

Виконувалось: 

Протягом року велась активна робота в напрямку 

інформування суспільства про роботу Держрезерву на 

принципах відкритості і прозорості. Робота проводилась 

також з регіональними ЗМІ, де постійно публікуються 

статті про діяльність підвідомчих державних підприємств 

та організацій. За цей час статті про діяльність 
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Держрезерву публікувались в таких виданнях як 

«Нафторинок», «Агротиждень», «Уніан», «Укрінформ», 

«Термінал», «Oil news», «Інтерфакс», «Урядовий кур’єр» 

та багато інших. Крім цього активно велась Facebook 

сторінка Держрезерву. Створено додаткові ресурси, а саме 

– відкритий фото банк Державного агентства резерву 

України на Flickr та відеоканал на Youtube. Здійснювалось 

наповнення офіційного сайту Держрезерву  

44 

Проведення установчих зборів для формування 

Громадської Ради при Державному агентстві резерву 

України 

І квартал засідання 

Відділ 

забезпечення 

діяльності 

Агентства  

Виконано: 

Проведено установчі збори для формування Громадської 

Ради при Держрезерві (протокол від 31.01.2017) 

45 

Участь у формуванні та проведенні засідань 

Громадської Ради при Держрезерві як заходу 

публічного обговорення актуальних питань розвитку 

Держрезерву та громадського контролю за 

врахуванням та втіленням пропозицій від членів ради 

протягом року 
протоколи 

засідань 

Відділ 

забезпечення 

діяльності 

Агентства 

Виконувалось: 

Приймалась участь у формуванні та проведенні засідань 

Громадської Ради при Держрезерві як заходу публічного 

обговорення актуальних питань розвитку Держрезерву та 

громадського контролю за врахуванням та втіленням 

пропозицій від членів ради (протоколи засідань №№ 1-7) 

46 

Проведення відповідно до законодавства ревізій і 

перевірок обліку руху, наявності та якості 

матеріальних цінностей державного матеріального 

резерву, що зберігаються на підприємствах незалежно 

від форми власності 

протягом року контрольний захід 

Відділ контролю 

за зберіганням 

матеріальних 

цінностей 

Структурні 

підрозділи 

Держрезерву 

Виконувалось: 

У звітному періоді згідно наказів Держрезерву здійснено 

ряд контрольних заходів з метою перевірки наявності 

матеріальних цінностей державного (в т.ч. 

мобілізаційного) резерву на підприємствах-

відповідальних зберігачах а саме: ПАТ «Центренерго» 

«Трипільська ТЕС», ДП «Луцький КХП № 2»,                       

ПАТ «Азмол», ВАТ «Здолбунівський завод 

нестандартного обладнання», Олександрівська 

геологорозвідувальна партія, ДП «Хлібна база № 77»,          

ДП «Острозьке ХПП», ВАТ «Іршавський комбінат 

хлібопродуктів». Також, в присутності спеціаліста 

Управління державних резервів (наказ від 11.12.2017           

№ 117/вд) Управлінням Північного офісу 

Держаудитслужби в Житомирській області проведено 

інвентаризацію матеріальних цінностей державного 

резерву на ДО «Комбінат «Рекорд». Крім того, 

Держрезерв листом № 4225/0/4-17 від 15.12.2017 

звернувся до Державної аудиторської служби України з 

пропозицією провести перевірки щодо фактичної 

наявності матеріальних цінностей мобілізаційного 
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резерву, які обліковуються на центральних складах МОЗ, 

обласних та місцевих комунальних установах, закладах 

«Баз спеціального медичного постачання» та ПАТ 

«Українська залізниця». Ще, в системі державного 

резерву України створена і успішно функціонує 

багатоступенева система управління та контролю за 

якістю матеріальних цінностей 

47 
Організація проведення переоцінки матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву 
протягом року переоцінка 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Бюджетні установи здійснюють облік запасів відповідно 

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 

2010 року № 1202 та зареєстрованого в Мінюсті 01 

листопада 2010 року №1019/18314 (із змінами). 

Відповідно до пункту 21 розділу 2 Методичних 

рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів 

державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 

23.01.2015 №11, дооцінка запасів не проводиться 

48 

Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України 

стосовно розбронювання матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву, які зберігаються на 

підприємствах, щодо яких порушено справу про 

банкрутство або які ліквідуються 

протягом року 
акти Кабінету 

Міністрів України 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про розбронювання матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву, створеного у ПАТ «Азмол»,  

погоджено з Міненерговулля та скеровано на розгляд до 

Мінекономрозвитку. Також, розпочато роботу щодо 

підготовки проекту розпорядження Кабінету Міністрів 

України про розбронювання матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву на підприємствах Міноборони, 

які визнано банкрутами, або ліквідуються 
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Подання до Мінекономрозвитку звіту про наявність та 

якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву 

 

до 15 березня 

 

до 10 липня 

 

 

звіт 

 

звіт 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконано: 

Узагальнена інформація про наявність матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву направлена до 

Мінекономрозвитку станом на 01.01.2017 – вих. від 

22.03.2017, станом на 01.07.2017 – вих. від 10.07.2017 

(мають гриф «цілком таємно») 
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Складання проекту річного плану накопичення 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

відповідно до пропозицій, наданих підприємствами за 

формою 7мр, щодо номенклатури, норм і термінів 

накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву з урахуванням коштів, виділених з державного 

протягом року проект плану 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву  

Виконувалось: 

Відповідно до пропозицій, наданих лише 39 

підприємствами за формою 7-мр, щодо номенклатури і 

норм накопичення матеріальних цінностей до 

мобілізаційного резерву, прогнозний розрахунок загальної 

суми бюджетних коштів можливо визначити тільки 8-ми 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

бюджету для накопичення центральним і місцевим органам виконавчої влади, яким 

рішенням Уряду затверджено номенклатуру та норми 

накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву 
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Проведення аналізу, узагальнення звітів підприємств-

відповідальних зберігачів (форма 12-мр) та 

формування зведеного звіту з мобілізаційного резерву 

України в розрізі міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади та підприємств, які належать 

до сфери їх управління 

до 15.03.2017 зведений звіт 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву  

Виконувалось: 

У відповідності до вимог законодавства Держрезервом 

щорічно контролюється надходження від підприємств-

зберігачів матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву звітних документів та інвентаризаційних 

матеріалів, в розрізі центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, що належать до сфери їх управління, на 

підставі яких здійснюються заходи щодо усунення 

виявлених порушень Звірка облікових даних наявності 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

проводиться щомісячно в робочому порядку. До 

15.03.2017 в розрізі міністерств надійшло 15 звітів 
 

 

 

 

* При заповненні графи «відповідальний виконавець» враховано зміни до штатного розпису Державного агентства резерву України на 2017 

рік, введені в дію наказом Держрезерву від 08.09.2017 № 217.  

 

 

Начальник Відділу забезпечення діяльності Агентства                                                                                                     С.В. Демченко 
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Листок погодження 

звіту про виконання плану роботи Державного агентства резерву України за 2017 рік 

 

 

№ з/п 

 

Структурний підрозділ 

 

 

ПІБ 

 

Підпис 

 

Примітка 

1 Управління правового забезпечення Сущук Т.І.   

2 Управління державних резервів Холодило О.В.   

3 Фінансове управління Белінська М.М.   

4 Фінансове управління Рак Д.І.   

5 Відділ мобілізаційного резерву Топко Т.В.   

6 Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Казаська Л.В.   

7 Сектор управління персоналом  Волик Є.В.   

8 Сектор внутрішнього аудиту Якименко Т.Р.   

9 Режимно-секретний сектор Кохан Л.П.   

10 
Сектор забезпечення проведення процедур придбання та 

реалізації матеріальних цінностей 
Горошко І.Я. 

  

11 
Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та  

охорони праці 
Кіхтенко В.В. 

  

12 Головний спеціаліст з питань мобілізаційної підготовки Петроченков В.Г.   

13 
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення 

корупції 
Некуй Р.М. 

  

 


