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РОЗДІЛ 1. ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2018 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. РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО, У ТОМУ ЧИСЛІ МОБІЛІЗАЦІЙНОГО, РЕЗЕРВУ З УРАХУВАННЯМ 

СЬОГОДНІШНЬОЇ ОБ’ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ЩОДО УПРАВЛІННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ 

ЗАВДАННЯ 1.1. ПРИВЕДЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ТА НОРМ НАКОПИЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО МОБІЛІЗАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ (ЗАМОВЛЕНЬ), ВИЗНАЧЕНИХ 

КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

1.1.1 

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, здійснюється постійно 

шляхом опрацювання відповідних рішень Кабінету 

Міністрів України 

1.1.2 

Опрацювання та погодження 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  

протягом року 
проекти 

розпоряджень 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

З метою реформування мобілізаційного резерву з 

урахуванням об’єктивної реальності щодо управління і 

забезпечення стратегічних потреб Відділом 

мобілізаційного резерву здійснювалась робота щодо 

опрацювання відповідних рішень Кабінету Міністрів 

України з визначення та затвердження номенклатури 

мобілізаційного резерву та розмірів накопичення 

відповідно до нових мобілізаційних завдань, з 

одночасним розбронюванням матеріальних цінностей з 

простроченими термінами зберігання та непридатними 

для використання за призначенням в особливий період. 

В поточному році Держрезервом опрацьовано та 

погоджено проекти розпоряджень Кабінету Міністрів 

України: - «Про затвердження номенклатури та норм 

накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву, створеного у Науково-технічному центрі 

««Композиційні матеріали» Національної академії наук 

України»; - «Про затвердження номенклатури, норм 
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накопичення та часткового розбронювання матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву, створеного на 

підприємствах - учасниках Державного концерну 

Укроборонпром» (на сьогодні прийнято розпорядження 

КМУ від 04.07.2018 № 458-рт про розбронювання 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву); - «Про 

часткове розбронювання матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву на підприємствах, які належать 

до Міністерства оборони України»; - «Про внесення змін 

до деяких актів Кабінету Міністрів України та визначення 

таким, що втратили чинність, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 30.01.2003 № 47-рт»; - «Про 

скасування завдань з накопичення матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву», що зберігаються 

підприємствами Міноборони, які ліквідуються. Разом з 

тим, Держрезервом розроблено 2 проекта розпорядження 

Кабінету Міністрів України: - «Про розбронювання 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, 

створеного у ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»; - «Про 

розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву, створеного у «Міжнародний аеропорт 

«Бориспіль». Вказані проекти розпоряджень потребують 

доопрацювання з урахуванням зауважень 

Мінекономрозвитку 

1.1.3 

Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів 

України про розбронювання матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву, які зберігаються на 

підприємствах, щодо яких порушено справу про 

банкрутство, або які ліквідуються 

протягом року 
проекти 

розпоряджень 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Держрезервом підготовлено проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про розбронювання 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, 

створеного у ПАТ «Азмол», яке визнано банкрутом. 

Проект акта потребує доопрацювання з урахуванням 

пропозицій і зауважень Мінекономрозвитку 

ЗАВДАННЯ 1.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ КРОКІВ В НАПРЯМІ ФОРМУВАННЯ МІНІМАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАФТИ ТА 

НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ ЗГІДНО З ДИРЕКТИВОЮ 2009/119/ЄС РАДИ 

1.2.1 

Співпраця з проектом ЄС «Допомога Україні у процесі 

впровадження реформ у секторі енергетики відповідно 

до міжнародних зобов’язання країни»  щодо 

впровадження Директиви 2009/119/ЄС в Україні  

протягом року зустрічі 

Фінансове 

управління 
Управління 

правового 

забезпечення 

Виконувалось: 

У 2018 було проведено декілька робочих зустрічей разом з 

експертами Проекту ЄС щодо написання законопроекту 

про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, плану 

подолання кризової ситуації на ринку нафти та 
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нафтопродуктів, положення про центральну компанію з 

управління запасами 

 

1.2.2 
Співпраця з Європейським Енергетичним Товариством 

щодо впровадження Директиви 2009/119/ЄС в Україні  
протягом року 

листування, 

зустрічі 
Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

Постійно проводилось інформування представників 

Європейського Енергетичного Співтовариства щодо 

ситуації в Україні з імплементації Директиви 2009/119/ЕС 

у вигляді листувань. Експерт Енергетичного 

Співтовариства декілька разів брав участь у зустрічах 

робочої групи 

 

1.2.3 
Розроблення законопроекту про підтримку 

мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів 
ІV квартал законопроект 

Управління 

правового 

забезпечення 

Виконано: 

Держрезервом розроблено проект Закону України «Про 

мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів» і листом від 

09.11.2018 № 3671/0/4-18 направлено на погодження до 

Мінекономрозвитку 

 

1.2.4 

Вжиття заходів щодо погодження законопроекту про 

підтримку мінімальних запасів нафти та 

нафтопродуктів із заінтересованими органами 

виконавчої влади  

ІV квартал 
доопрацьований 

законопроект 

Управління 

правового 

забезпечення 

Мінекономрозвитку листом № 2715-10/51656-03 від 

23.11.2018 повернуто проект Закону України «Про 

мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів» з 

пропозицією розгянути його після прийняття Моделі 

формування і підтримки мінімальних запасів сирої нафти 

та нафтопродуктів в Україні 

 

ЗАВДАННЯ 1.3 РОЗРОБЛЕННЯ, УЗГОДЖЕННЯ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ ЦОВВ, А ТАКОЖ ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

1.3.1 

Погодження з ЦОВВ проекту розпорядження Кабінету 

Міністрів України “Про схвалення Концепції 

реформування системи державного матеріального 

резерву України” 
мат 

ІV квартал 
проект 

розпорядження  

Управління 

правового 

забезпечення 

Концепція реформування системи державного 

матеріального резерву України доопрацьовується з 

урахуванням поданого групою Народних депутатів 

України проекту Закону України «Про стратегічні 

резерви» та буде направлена до Мінекономрозвитку після 

прийняття вказаного законопроекту 

 

1.3.2 

Подання проекту розпорядження “Про схвалення 

Концепції реформування системи державного 

матеріального резерву України” на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

ІV квартал розпорядження  
Управління 

правового 

забезпечення 

Після прийняття Закону України «Про стратегічні 

резерви» буде доопрацьовано Концепцію реформування 

системи державного матеріального резерву України, яка 

після погодження в установленому порядку буде подана на 

розгяд Кабінету Міністрів України  
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1.3.3 

Розробка та погодження з ЦОВВ проекту нової редакції 

Закону України “Про державний матеріальний резерв”, 

яка враховуватиме Концепцію реформування 

державного матеріального резерву 

ІV квартал законопроект 
Управління 

правового 

забезпечення 

Групою Народних депутатів України поданий та 

зареєстрований у Верховній Раді України 02.02.2018                 

№ 7543 проект Закону України «Про стратегічні резерви», 

що повністю підтримується Держрезервом. 03 жовтня 2018 

року Комітет з питань економічної політики розглянув на 

засіданні вказаний законопроект та прийняв рішення 

рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за 

основу 

Пріоритет ІІ. РОЗРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНО ТА НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИХ КРИТЕРІЇВ ФОРМУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ І 

РОЗРАХУНКУ НОРМ НАКОПИЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЧНИХ 

ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ, У ТОМУ ЧИСЛІ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

ЗАВДАННЯ 2.1 РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗРОБЛЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ МАТЕРІАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ І НОРМ ЇХ НАКОПИЧЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ НЕЗНИЖУВАНОГО ЗАПАСУ 

2.1.1 

Підготовка проекту Порядку формування номенклатури 

матеріальних цінностей державного резерву, норм їх 

накопичення, у тому числі незнижуваного запасу та 

подання його до Мінекономрозвитку 

І квартал проект Порядку 
Управління 

державних 

резервів 

Виконано: 

Листом від 22.02.2018 №482/0/4-18 направлено до 

Мінекономрозвитку проект Порядку розробки 

номенклатури матеріальних цінностей державного 

резерву. Листом від 09.07.2018 №1925/0/4-18 направлено 

до Мінекономрозвитку нагадування щодо прискорення 

розгляду вказаного проекту. Мінекономрозвитку листом 

від 03.10.2018 №2715-10/43237-03 направлено до 

Держрезерву проект наказу «Про затвердження Порядку 

розробки номенклатури матеріальних цінностей 

державного резерву і норм їх накопичення, у тому числі 

незнижуваного запасу». Держрезерв листом від 

25.10.2018 №3452/0/4-18 направив до Мінекономрозвитку 

наданий проект наказу із зауваженнями. 

Мінекономрозвитку було враховано зауваження 

Держрезерву і листом від 09.11.2018 №2715-03/49346-03 

доопрацьований проект наказу направлено на погодження 

до Держрезерву. Держрезерв опрацював та погодив без 

зауважень наданий проект та направив його до 

Мінекономрозвитку листом від 13.12.2018 №3721/0/4-18, 

аркуш погодження направлено листом від 13.12.2018 

№4109/0/4-18. Порядок розробки номенклатури 

матеріальних цінностей державного резерву і норм їх 

накопичення затверджений 22.01.2019 за №76/33/047  
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Пріоритет ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ І УМОВ ПОСТАВКИ, ЗАКЛАДЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ВІДПУСКУ МАТЕРІАЛЬНИХ 

ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ 

ЗАВДАННЯ 3.1 ПРИВЕДЕННЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ІЗ ВИМОГАМИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ВІД 17.03.2011 № 3166-VI “ПРО 

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ” НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

3.1.1 

Участь у розробці, підготовка та подання до 

Мінекономрозвитку Інструкцій, які регулюють 

порядок і умови   поставки, закладення, зберігання і 

відпуску матеріальних цінностей державного резерву 

(олії, м'яса замороженого, чаю, сухого молока, крупи, 

плівки поліетиленової, ковдр напіввовняних, ліжок 

розкладних, білизни постільної, подушок, білизни 

натільної утепленої, білизни натільної матраців, 

костюмів бавовняних, печей твердопаливних, наметів, 

паперу газетного, відер, побутового посуду, шапок, 

шкарпеток) 

І квартал Інструкції 

УкрНДІ “Ресурс” 
Управління 

державних 

резервів 

Виконано: 

На виконання Графіку розробки УкрНДІ «Ресурс» 

проектів Інструкцій про порядок і умови поставки, 

закладення, зберігання і відпуску матеріальних цінностей 

державного резерву у 2018 році, затвердженого Головою 

Держрезерву від 01.03.2018 (зі змінами від 07.05.2018 та 

від 22.05.2018) УкрНДІ “Ресурс” листами від 28.02.2018 

№144/02, від 27.03.2018 №208/02, від 29.03.2018               

№214/02, від 29.03.2018 №216/02/07, №217/02, від 

30.05.2018 №348/02, від 15.06.2018 №400/02 подав на 

розгляд проекти Інструкцій про порядок і 

умови поставки, закладення, зберігання і відпуску олії, 

м'яса замороженого, чаю, сухого молока та крупи. З 

метою конструктивного рішення спірних питань, що 

виникли у процесі опрацювання поданих проектів 

Інструкцій, Держрезерв 22.05.2018 провів нараду, на якій 

прийнято рішення щодо усунення недоліків та 

врахування зауважень, пропозицій і доповнень, 

висловлених Держрезервом. Доопрацьовані проекти 

Інструкцій направлено до Мінекономрозвитку листом 

листом від 22.06.2018 №1779/0/4-18. Опрацьовано 

зауваження до проектів Інструкцій, які надійшли від 

Мінекономрозвитку листом №2715-10/43794-03 від 
05.10.2018. До УкрНДІ «Ресурс» направлено листи від 

26.10.2018 №3478/0/4-18, від 29.10.2018 №3496/0/4-18 

щодо доопрацювання проектів Інструкцій. Направлено до 

Мінекономрозвитку для державної реєстрації проекти 

наказів про затвердження: 
-«Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску м’яса замороженого» (вих. від 

10.01.2019 №101/0/4-19);  

-«Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, 



 7 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

зберігання і відпуску олії соняшникової» (вих. від 

10.01.2019 №101/0/4-19); 

-«Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску чаю» (вих. в№101/0/4-19 від 

10.01.2019); 

-«Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску сухого молока» (вих. від 10.01.2019 

№101/0/4-19); 

-«Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску круп» (вих. від 10.01.2019 

№101/0/4-19);   

-«Інструкція про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску подушок» (вих. №3651/0/4-18 від 

08.11.2018);  

-«Інструкція про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску шкарпеток» (вих. №3808/0/4-18 від 

26.11.2018),  

-«Інструкція про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску костюмів бавовняних» (вих. 

№3806/0/4-18 від 26.11.2018); 

-«Інструкція про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску білизни постільної» (вих. 

№3807/0/4-18 від 26.11.2018);  

-«Інструкція про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску плівки поліетиленової» (вих. 

№3854/0/4-18 від 27.11.2018); 

-«Інструкція про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску білизни натільної утепленої» (вих. 

№3995/0/4-18 від 06.12.2018); 

-«Інструкція про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску відер» (вих. №3995/0/4-18 від 

06.12.2018);  

-«Інструкція про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску наметів УСБ - 56» (вих. від 

06.12.2018 №3995/0/4-18); 

-«Інструкція про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску ліжок розкладних армійських» (вих.  

№4251/0/4-18 від 26.12.2018 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

3.1.2 

Участь у розробці, підготовка та подання до 

Мінекономрозвитку Інструкцій, які регулюють порядок 

і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску 

матеріальних цінностей державного резерву (цукру, 

консервів м'ясних, консервів рибних, консервів 

молочних, масла вершкового) 

ІІ квартал інструкції 

УкрНДІ “Ресурс” 
Управління 

державних 

резервів 

Виконано: 

На виконання Графіку розробки УкрНДІ «Ресурс» 

проектів Інструкцій про порядок і умови поставки, 

закладення, зберігання і відпуску матеріальних цінностей 

державного резерву у 2018 році, затвердженого Головою 

Держрезерву від 01.03.2018 (зі змінами від 07.05.2018 та 

від 22.05.2018) УкрНДІ “Ресурс” подав на розгляд проекти 

Інструкцій про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску цукру, консервів м’ясних, рибних, 

молочних, масла вершкового. З метою конструктивного 

рішення спірних питань, що виникли у процесі 

опрацювання поданих проектів Інструкцій, Держрезерв 

22.05.2018 провів нараду, на якій прийнято рішення щодо 

усунення недоліків та врахування зауважень, пропозицій і 

доповнень, висловлених Держрезервом.  

Направлено до Мінекономрозвитку для державної 

реєстрації проекти наказів про затвердження: 

-«Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску цукру» (вих. від 10.01.2019 

№101/0/4-19); 

-«Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску консервів м’ясних» (вих. від 

10.01.2019 №101/0/4-19); 

-«Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску консервів рибних» (вих. від 

10.01.2019 №101/0/4-19); 

-«Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску консервів молочних» (вих. 

від10.01.2019 №101/0/4-19);  

-«Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, 

зберігання і відпуску масла вершкового» (вих. від 

10.01.2019 №101/0/4-19) 

3.1.3 
Підготовка та подання на погодження в установленому 

порядку до Мінекономрозвитку форм звітності про 

запаси державного резерву та їх рух 
І квартал форми  звітності 

Управління 

державних 

резервів 

Виконано: 

Листом від 23.03.2018 № 827/0/4-18 до Мінекономрозвитку 

направлено проект наказу «Про затвердження форм 

звітності Держрезерву про наявність та рух матеріальних 

цінностей державного резерву». 

Листом від 20.04.2018 №1142/0/4-18 до 

Мінекономрозвитку направлено доопрацьований проект 
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виконання 
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1 2 3 4 55 6 

наказу «Про затвердження форм звітності Держрезерву 

про наявність та рух матеріальних цінностей державного 

резерву», який погоджений без зауважень та затверджений 

наказом Мінекономрозвитку від 23.05.2018 №716, 

зареєстрований у Мін'юсті 11.06.2018 за №712/32164 

3.1.4 

Розробка та погодження з центральними органами 

виконавчої влади проекту розпорядження Кабінету 

Міністрів України щодо утилізації дезинфікційних та 

антисептичних засобів 

ІV квартал розпорядження 

Управління 

державних 

резервів 

Виконано: 

З метою узгодження проекту розпорядження Кабінету 

Міністрів України про утилізацію матеріальних 

цінностей медичного призначення, Держрезерв звертався 

до Міністерства охорони здоров’я України стосовно 

надання висновку неможливого використання за 

призначенням дезінфекційних і антисептичних засобів 

(вих. №2324/0/4-18 від 01.08.2018, №3030/0/4-18 від 

20.09.2018, №3448/0/4-18 від 25.10.2018, №3853/0/4-18 від 

27.11.2018. 

Держрезервом опрацьовано зауваження від Міністерства 

охорони здоров’я України та направлено на погодження 

до Мінекономрозвитку проект розпорядження «Про 

списання матеріальних цінностей державного резерву з 

подальшою їх утилізацією» (вих. №4218/0/4-18 від 

20.12.2018) 

3.1.5 

Опрацювання та погодження інструкцій щодо правил і 

термінів зберігання матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву, розроблених та затверджених 

на єдиній методологічній основі відповідно 

міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади 

протягом року інструкції 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Опрацювання та погодження Інструкцій про правила і 

терміни зберігання матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву (в разі надходження до 

Держрезерву) не здійснювалося 

Пріоритет ІV. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, 

УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, У Т.Ч. ЗА РАХУНОК МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗАВДАННЯ 4.1. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДВІДОМЧИХ ДЕРЖАВНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

4.1.1 

Розгляд і подання на погодження проектів планів 

організаційно-технічних заходів підприємств, установи 

та організацій, які належать до сфери управління 

Держрезерву, із підвищення експлуатаційної надійності 

та оновлення основних фондів 

І квартал 

плани 

організаційно-

технічних заходів із 

підвищення 

експлуатаційної 

Фінансове 

управління 

Виконано: 

13 державними організаціями та 10 державними 

підприємствами затверджено плани організаційно-

технічних заходів із підвищення експлуатаційної 

надійності та оновлення основних фондів 
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Найменування заходу 

Строк 

виконання 
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надійності та 

оновлення основних 

фондів 

4.1.2 

Аналіз звітів підприємств, установи та організацій, які 

належать до сфери управління Держрезерву, про 

виконання планів організаційно-технічних заходів із 

підвищення експлуатаційної надійності та оновлення 

основних фондів  

І квартал 

звіти про виконання 

планів 

організаційно-

технічних заходів із 

підвищення 

експлуатаційної 

надійності та 

оновлення основних 

фондів 

Фінансове 

управління 

 

Виконано: 
Здійснено аналіз звітів підприємств, установи та 

організацій, які належать до сфери управління 

Держрезерву, про виконання планів організаційно-

технічних заходів із підвищення експлуатаційної 

надійності та оновлення основних фондів 

4.1.3 

Забезпечення контролю за дотриманням 

підприємствами, установою та організаціями, які 

належать до сфери управління Держрезерву, 

встановлених лімітів споживання енергоносіїв та 

виконання заходів з енергозбереження 

протягом року 
оперативна 

звітність 
Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

Проведено аналіз звітів 12 державних організацій та 11 

державних підприємств про виконання планів заходів з 

енергозбереження за результатами 2018 року 

ЗАВДАННЯ 4.2. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

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

ДЕРЖРЕЗЕРВУ 

4.2.1 

Моніторинг 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: 

Постійно проводився моніторинг витрат та надходжень 

активних державних підприємств за допомогою звітів, а 

також в on-Line  режимі 

4.2.2 

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: 

У 2018 році було проведено 24 засідання Погоджувальної 

ради, серед яких 15 засідань – звітування директорів 

державних організацій та підприємств та 9 внутрішніх 

засідань 

4.2.3 

Зміна системи фінансування видатків на 

обслуговування матеріальних цінностей державного 

резерву шляхом реорганізація 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 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

З метою підвищення ефективності управління об’єктами 

державної власності системи державного резерву України 

наказом Держрезерву від 02.05.2018 № 93 в результаті 

перетворення Державної організації «Комбінат «Салют» 

створено Державне підприємство «Комбінат «Салют», яке 

з травня 2018 року не отримує кошти з державного 

бюджету та позбавлене статусу розпорядника коштів 

державного бюджету 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 
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завершення 
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Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

4.2.4 
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: 

Штатна чисельність працівників державних підприємств у  

2018 році збільшилась на 3% (за рахунок реорганізації 

Державної організації «Комбінат «Салют» в державне 

підприємство): станом на 01.01.2018 року штатна 

чисельність – 1392 од., станом на 01.12.18 – 1435 од.  

Штатну чисельність працівників державних організацій та 

УкрНДІ «Ресурс» скорочено на 7% (за рахунок 

реорганізації Державної організації «Комбінат «Салют» в 

державне підприємство): станом на 01.01.2018 року 

затверджена штатна чисельність – 1051 од. (загальний та 

спеціальний фонд); станом на 31.12.2018 року затверджена 

штатна чисельність – 974 од. (загальний та спеціальний 

фонд) 

ЗАВДАННЯ 4.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДВІДОМЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

4.3.1 
Проведення моніторингу впровадження аудиторських 

рекомендацій 
постійно 

листи, довідки, 

інформації 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Виконувалось: 

За результатами проведених семи внутрішніх аудитів 

надано 43 рекомендації. Сектором внутрішнього аудиту 

постійно здійснювався моніторинг впровадження 

аудиторський рекомендацій, чим забезпечено підвищення 

виконавської дисципліни підвідомчих 

підприємств/оганізацій. Питання моніторингу 

впровадження рекомендацій розглянуто на засіданні 

колегії Держрезерву в березні 2018 року 

4.3.2 
Звітування Голові Держрезерву про результати 

проведених аудитів 

постійно по мірі 

проведення 

аудитів 
доповідні записки 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Виконувалось: 

Сектор внутрішнього аудиту по завершенню кожного з 

аудитів доповідав Голові Держрезерву про результати їх 

проведення (№ 0.70/4-20 від 11.04.2018, № 0.70/4-27 від 

18.06.2018, №0.70/4-33 від 18.08.2018, № 0.70/4-39 від 

10.10.2018, № 0.70/4-40 від 19.10.2018, 0.70/4-43 від 

21.11.2018 та №0.70/4-4 від 21.01.2019) 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 
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Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

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 
 

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ТА 

ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЇХ ОСВІЖЕННЯ 

1 

Здійснення контрольних заходів на підприємствах-

відповідальних зберігачах незалежно від форми 

власності з метою перевірки виконання ними 

зобов’язань щодо зберігання матеріальних цінностей 

державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву 

протягом року контрольний захід 

Відділ контролю 

за зберіганням 

матеріальних 

цінностей 

Виконувалось: 

На підставі пропозицій структурних підрозділів складено 

та затверджено Головою Держрезерву плани проведення 

контрольних заходів щодо відповідальних зберігачів за 

перший, другий, третій та четвертий квартали 2018 року. 

На протязі року проведено 46 контрольних заходів, з яких 

40 – планових та 6 – в позаплановому порядку. За 

результатами роботи складено акти та направлено 

матеріали до відповідних структурних підрозділів 

2 

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 371 звіт 

про наявність та рух матеріальних цінностей державного 

резерву, які надійшли від державних організацій та 

підприємств, що відносяться до сфери управління 

Держрезерву, та ПВЗ, у тому числі 270 звітів Ф №1 

(скорочена) та Ф №3; звітів з грифом ДСК - 54, з грифом 

«таємно» - 47; опрацьовано 10 листів підприємств щодо 

можливості розміщення матеріальних цінностей 

державного резерву; 18 листів з пропозиціями щодо 

освіження матеріальних цінностей державного резерву у 

2019 році 

3 
Підготовка та подання до Мінекономрозвитку плану 

освіження матеріальних цінностей державного резерву 

на 2019 рік  
ІV квартал 

розпорядження 

Кабінету 

Міністрів України 

Управління 

державних 

резервів 

Виконано: 

Підготовлено проект плану освіження матеріальних 

цінностей у 2019 році та направлено до 

Мінекономрозвитку листом від 27.12.2018 №02/142т (має 

гриф). Проект погоджено Мінекономрозвитку без 

зауважень та направлено до Мінфіну листом від 

04.02.2019 №02/21т (має гриф) 
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4 

Проведення звірки облікових даних Держрезерву щодо 

наявності матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву з даними підприємств-відповідальних 

зберігачів 

протягом року результати звірки 
Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

У відповідності до вимог законодавства, Держрезервом 

здійснювався контроль надходження від підприємств-

зберігачів матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву звітних документів та інвентаризаційних 

матеріалів у розрізі центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, що належать до сфери їх управління, на 

підставі яких проводились заходи щодо усунення 

виявлених порушень. Звірка облікових даних наявності 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

проводиться постійно 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО ЗАПАСИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЇХ РУХ 

5 

Надання до Кабінету Міністрів України, 

Мінекономрозвитку та Мінфіну зведеного звіту про 

наявність запасів державного резерву станом на 1 

січня 2018 року 

до 15 березня звіт 
Управління 

державних 

резервів 

Виконано: 

Зведений звіт про наявність запасів державного резерву 

на 01.01.2018 надано до Кабінету Міністрів України, 

Мінекономрозвитку та Мінфіну 12.03.2018 (має гриф) 

6 

Надання до Кабінету Міністрів України та 

Мінекономрозвитку відомостей про поставку, відпуск 

та повернення позичених матеріальних цінностей 

державного резерву 

щокварталу звіт 
Управління 

державних 

резервів 

Виконано: 

Відомості про рух матеріальних цінностей надано до 

Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку: 

за 1 квартал 2018 року – 04.04.2018 (має гриф) 

за ІІ квартал 2018 року – 10.07.2018 (має гриф) 

за ІІІ квартал 2018 року – 10.10.2018 (має гриф) 

за ІV квартал 2018 року – 21.01.2019 (має гриф) 

7 Надання оперативної інформації про наявність запасів 

державного резерву 
щомісяця звіт 

Управління 

державних 

резервів 

Виконано: 

Оперативну інформацію про наявність запасів 

матеріальних цінностей державного резерву надано до 

Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку 

щомісячно станом на: 

01.01.2018 - 18.01.2018; 01.02.2018 - 08.02.2018; 

01.03.2018 - 12.03.2018; 01.04.2018 - 04.04.2018; 

01.05.2018 - 05.05.2018; 01.06.2018 -  07.06.2018 

01.07.2018 - 10.07.2018; 01.08.2018 - 13.08.2018; 

01.09.2018 - 12.09.2018.; 01.10.2018 – 10.10.2018; 

01.11.2018 – 13.11.2018;  01.12.2018 – 06.12.2018 (звіти 

мають гриф) 

8 
Підготовка і подання зведеного звіту про наявність 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву: 
- станом на 1 січня 2018 року до Кабінету 

 

до 15 березня 

 

 

звіт 

 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 
При підготовці зведеного річного звіту станом на 
01.01.2018 року про наявність матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву в розрізі центральних, місцевих 
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Міністрів України та Мінекономрозвитку; 
- станом на 1 липня 2018 року до 

Мінекономрозвитку 

до 10 липня звіт органів виконавчої влади та підприємств, які належать до 
сфери їх управління, в Держрезерві виникли труднощі 
щодо формування інформації у зв’язку із 
переоформленням терміну дії Атестату відповідності 
системи технічного захисту інформації. 
Зведений звіт про наявність матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву станом на 1 січня 2018 року 
підготовлено та направлено до Кабінету Міністрів 
України і Мінекономрозвитку 25.06.2018 (має гриф), 
станом на 01.07.2018 направлено 25.07.2018 (має гриф) 

9 
Подання до Мінекономрозвитку інформації про 

наявність та якісний стан матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву 

до 15 березня інформація 
Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконано: 

Інформацію про наявність та якісний стан матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву направлено 25.06.2018 

(має гриф)  

10 

Складання проекту річного плану накопичення 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

відповідно до пропозицій, наданих підприємствами-

відповідальними зберігачами за формою 7-мр, щодо 

номенклатури, норм і термінів накопичення 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з 

урахуванням коштів, виділених з державного бюджету 

для накопичення 

до 15 березня 
проект річного 

плану  

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

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 центральним і місцевим органам виконавчої 

влади, яким рішенням Уряду затверджено номенклатуру 

та норми накопичення матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

11 

Аналіз якісного стану, строків зберігання 

розброньованих матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву та підготовка пропозицій 

щодо обсягів їх реалізації 

протягом року 

акти постійно-

технічної комісії 

підприємств-

відповідальних 

зберігачів, заявки 

для реалізації 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Спільно з центральними та місцевими органами 

виконавчої влади велась робота щодо нагальних питань, 

які стосуються матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву медичного призначення. Так, 08.05.2018, 

16.05.2018 в МОЗ та в Держрезерві проведені спільні 

робочі наради, на яких були обговорені питання щодо 

розбронювання, відпуску (передачі, списання, утилізації) 

застарілих розброньованих матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву медичного призначення. На 

виконання рішень нарад, з метою підготовки проекту 

розпорядження про розбронювання матеріальних 

цінностей мобрезерву медичного призначення, що 

знаходяться на відповідальному зберіганні Баз 

спеціального медичного постачання Вінницької обласної 

ради, Житомирської обласної ради, Київської міської 
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державної адміністрації, Київської обласної ради, 

фахівцями Держрезерву в період з 23 по 31 травня 2018 

року проведені позапланові перевірки наявності 

матеріалів медичного призначення, що знаходяться на 

складах чотирьох Баз спеціального медичного постачання 

структурних підрозділів охорони здоров'я обласних 

(міських) державних адміністрацій. 

Разом з тим, Держрезервом підготовлено проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України про відпуск 

(передачу) розброньованих матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву медичного призначення шляхом 

продажу по балансовій вартості КУ Тернопільської 

обласної ради «База спеціального медичного 

постачання». На даний час проект акта погоджено МОЗ, 

Мінекономрозвитку із зауваженнями, Тернопільською 

ОДА та обласною Радою без зауважень. 

Також, Держрезервом погоджено із зауваженнями проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України щодо 

відпуску розброньованих матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву ДП «НВО «Павлоградський 

хімічний завод». 

Разом з тим, спільно з центральними та місцевими 

органами виконавчої влади ведеться робота щодо 

нагальних питань, які стосуються матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву медичного призначення. Так. 

08.05.2018, 16.05.2018 в МОЗ та Держрезерві проведені 

спільні робочі наради, на яких були обговорені питання 

щодо розбронювання, відпуску (передачі, списання, 

утилізації) застарілих розброньованих матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву медичного 

призначення. На виконання рішень нарад, з метою 

підготовки проекту розпорядження про розбронювання 

матеріальних цінностей мобрезерву медичного 

призначення, що знаходяться на відповідальному 

зберіганні Баз спеціального медичного постачання 

Вінницької обласної ради, Житомирської обласної ради, 

Київської міської державної адміністрації, Київської 

обласної ради, фахівцями Держрезерву в період з 23 по 31 

травня 2018 року проведені позапланові перевірки 
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наявності матеріалів медичного призначення, що 

знаходяться на складах чотирьох Баз спеціального 

медичного постачання структурних підрозділів охорони 

здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій. 

Разом з тим, Держрезервом підготовлено проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України про відпуск 

(передачу) розброньованих матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву медичного призначення шляхом 

продажу по балансовій вартості КУ Тернопільської 

обласної ради «База спеціального медичного 

постачання». На зауваження Мінекономрозвитку було 

сформовано лоти із розброньованих матеріальних 

цінностей медичного призначення. Визначена вартість 

складала 229 990,0 грн. та 409 293,0 грн. Також, 

Держрезервом погоджено розроблений 

Мінекономрозвитку проект розпорядження Кабінету 

Міністрів України щодо відпуску розброньованих 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву                      

ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» 

(розпорядження КМУ від 18.07.2018 № 511-р). При 

цьому, Держрезервом було розроблено проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України, яким 

передбачається здійснити відпуск розброньованих 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву для 

потреб філії «Центр охорони здоров’я» ПАТ «Українська 

залізниця» за балансовою вартістю, що становить 631 тис. 

гривень без ПДВ. Проект акта повернуто на 

доопрацювання ПАТ «Українська залізниця» з 

урахуванням пропозицій Мінекономрозвитку щодо 

переоцінки матеріальних цінностей.  

Для забезпечення потреб Збройних Сил України в 

особливий період для ефективного виконання заходів із 

запровадження правового воєнного стану в Україні, 

вчасно опрацьовано без зауважень розроблений 

Міністерством оборони України проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про відпуск розброньованих 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву», які 

зберігаються військовими частинами (вих. лист від 

10.12.2018 № 4024/0/4-18) 
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12 

Планування реалізації та закупівлі матеріальних 

цінностей державного резерву 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 до 

річного плану закупівель на 2018 рік службовою запискою 

від 30.01.2018 №0.64/18 та № 0.63/11. Також, службовою 

запискою від 07.09.2018 №0.63/146дск надано на розгляд 

тендерного комітету інформацію та пропозиції щодо 

закладення матеріальних цінностей державного резерву до 

кінця поточного року 

13 Формування річного плану закупівель матеріальних 

цінностей до державного резерву 
потягом року 

пропозиції до 

річного плану 

закупівель 

матеріальних 

цінностей до 

державного 

резерву 

Сектор 

забезпечення 

проведення 

процедур 

придбання та 

реалізації 

матеріальних 

цінностей  
Управління 

державних 

резервів 
Фінансове 

управління  

Виконувалось: 

До Сектору забезпечення проведення процедур придбання 

та реалізації матеріальних цінностей надано пропозиції 

щодо внесення змін до річного плану закупівель на 2018 

рік: службові записи від 12.03.2018 №0.64/51 (консерви 

рибні, молочні, масло вершкове), від 27.03.2018 №0.64/63 

(послуги з утилізації консервів м’ясних), від 07.05.2018 

№0.64/92 (сухе молоко), від 10.05.2018 №0.64/95 (зерно), 

від 04.06.2018 №0.64/107 (послуги з утилізації консервів 

м’ясних), від 20.06.2018 №0.64/123 (зерно), від 05.03.2018 

№0.63/37 (намети УСБ-56), від 10.05.2018 №0.63/72 

(бензин автомобільний), від 21.05.2018 №0.63/79 (паливо 

дизельне, бензин), від 07.06.2018 №0.63/88 (паливо 

дизельне), від 02.07.2018 №0.64/152 (консерви м’ясні), від 

04.07.2018 №0.63/106 та від 11.09.2018 №0.63/147 (бензин 

автомобільний); від 04.07.2018 №0.63/106 (дизельне 

паливо), від 18.07.2018 №0.63/116 (намети УСБ-56); від 

15.08.2018 №0.64/190 (зерно), від 12.09.2018 №0.64/214 

(зерно), від 17.09.2018 №0.63/151 (олива моторна); від 

17.10.2018 №0.64/242 (олія соняшникова, м’ясо, цукор), від 

09.11.2018 №0.64/280 (пшениця 3кл.), від 11.12.2018 

№0.63/220 (намети УСБ-56). 

Тож, було внесено 25 змін до Річного плану закупівель на 

2018 рік та 15 змін до Додатку до Річного плану закупівель 

на 2018 рік 

14 
Забезпечення проведення закупівлі матеріальних 

цінностей до державного резерву відповідно до 

чинного законодавства 
протягом року 

договір про 

закупівлю товарів 

за державні 

кошти для 

закладання до 

Сектор 

забезпечення 

проведення 

процедур 

придбання та 

Виконувалось: 

Протягом 2018 року Сектором забезпечення проведення 

процедур придбання та реалізації матеріальних цінностей 

було оголошено 54 процедури закупівлі на загальну суму 

2 142 545 147,60 грн. З них відбулось повністю або 



 18 

№ 

з/п 
Найменування заходу 
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державного 

резерву 
реалізації 

матеріальних 

цінностей  
Управління 

державних 

резервів 

частково 17 (з яких 2 частково) на загальну суму 

710 035 812,30 грн. (33,14%). Не відбулося через 

відсутність пропозицій 26 (1 частково), на загальну суму 

921 315 875,00 грн. (43%). Скасовано через неможливість 

усунути порушення законодавства – 3 на загальну суму 

153 070 873,00 грн. (7,14%). Не відбулося через 

допущення до аукціону менше 2-х пропозицій – 1 

процедура на загальну суму 115 505 000,00 грн. (5,39%). 

Не відбулося через відхилення всіх пропозицій – 3 

процедури (1 частково) на загальну суму 101 350 087,30 

грн. (4,73%). Тривають 4 на суму 141 267 500,00 грн. 

(6,59%). За результатом проведених процедур закупівлі 

було укладено договорів на загальну суму 685 958 996,02 

грн. Економія склала 24 076 816,28 грн. (3,39%). Крім 

того, в 2018 році безрезультативно завершилось (у 

зв’язку із відсутністю пропозицій) 3 процедури закупівлі, 

розпочаті в 2017 році на загальну суму 210 701 200,00 

грн. Крім того, протягом 2018 року було укладено 21 

договір за результатом проведення допорогових 

закупівель на загальну суму 2 070 705,49 грн. Протягом 

2018 року було подано 11 скарг до Антимонопольного 

комітету. З них задоволена 1. У порівнянні з 2017 роком 

цей показник значно зменшився. Крім того через систему 

Прозоро було дано відповіді на 44 запити чи вимоги на 

усунення недоліків. 

До Сектору забезпечення проведення процедур 

придбання та реалізації матеріальних цінностей надано: 

Заявки на закупівлю:  

- від 13.02.2018 №0.64/32 (олія соняшникова),              

- від 13.02.2018 №0.64/33 (чай),  

- від 28.02.2018 №0.64/40 (консерви м’ясні),  

- від 28.02.2018 №0.64/41 (консерви рибні),  

- від 12.03.2018 №0.64/48 (консерви молочні),  

- від 12.03.2018 №0.64/49 (масла вершкового),  

- від 12.03.2018 №0.64/50 (консерви рибні),  

- від 27.03.2018 №0.64/64 (перша процедура з утилізації 

консервів м’ясних),  

- від 03.05.2018 №0.64/90 (сухе молоко),  

- від 04.06.2018 №0.64/106 (друга процедура з утилізації 
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консервів м’ясних), 

-від 26.06.2018 №0.64/135, №0.64/136, №0.64/137, 

№0.64/138, №0.64/139, №0.64/140, №0.64/141, №0.64/142, 

№0.64/143, №0.64/144, №0.64/145, №0.64/146 (зерно 

пшениці 2, 3 класу), 

-від 09.02.2018 №0.63/21 (реактивне паливо), 

-від  09.02.2018 №0.63/22 (дизельне паливо), 

-від 09.02.2018 №0.63/23 (олива моторна), 

-від 09.02.2018 №0.63/24 (бензин), 

-від 26.02.2018 №0.63/32 (білизна постільна), 

-від 12.03.2018 №0.63/41 ( намети УСБ-56), 

-від 30.03.2018 №0.63/50 (реактивне паливо), 

-від 18.04.2018 №0.63/61 (дизельне паливо), 

-від 22.05.2018 №0.63/80 (бензин), 

-від 22.05.2018 №0.63/81, від 07.06.2018 №0.63/89 

(дизельне паливо). 

- від 06.07.2018 №0.64/157 (консерви м’ясні), 

- від 15.08.2018 №0.64/191, від 15.08.2018 №0.64/192 

(пшениця 2кл.), 

- від 15.08.2018 №0.64/193, від 15.08.2018 №0.64/194 

(пшениця 3кл.). 

- від 18.07.2018 №0.63/117 (намети УСБ-56); 

- від 26.09.2018 №0.63/158 (олива моторна); 

- від 26.09.2018 №0.63/159 (бензин автомобільний). 

- від 25.10.2018 №0.64/256 (олія соняшникова), 

- від 25.10.2018 №0.64/257 (цукор); 

- від 25.10.2018 №0.64/258 (м’ясо); 

- від 09.11.2018 №0.64/279 (пшениця 3кл.); 

- від 26.11.2018 №0.64/296 (цукор); 

- від 26.11.2018 №0.64/297 (олія соняшникова); 

- від 26.11.2018 №0.64/298 (м'ясо); 

- від 13.12.2018 №0.63/222 (намети УСБ-56). 

Договори про закупівлю товарів за державні кошти та 

закладення до державного резерву:  

- від 06.04.2018 №юр-2/62п-2018 (додаткова угода від 

25.04.2018 №1) – закладено 1,0 тонн чаю; 

- від 22.05.2018 №юр-2/65п-2018 (додаткові угоди від 

15.06.2018 №1, від 26.06.2018 №2) – закладено 500,0т олії 

соняшникової; 
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- від 22.05.2018 №юр-2/66п-2018 (додаткова угода від 

26.06.2018 №1) – закладено 500,0 т олії соняшникової; 

- від 05.06.2018 №юр-2/68п-2018 (додаткові угоди від 

25.06.2018 №1, від 30.07.2018 №2, від 31.08.2018 №3) – 

закладено 300 000 ф.б. консервів молочних; 

 - від 22.06.2018 №юр-69п-2018 (додаткові угоди від 

25.06.2018 №1, від 30.07.2018 №2, від 28.09.2018 №3, від 

20.11.2018 №4) – закладено 60 000ф.б. консервів рибних; 

- від 22.06.2018 №юр-2/70п-2018 (додаткові угоди від 

06.07.2018 №1, від 31.08.2018 №2, від 20.11.2018 №3) – 

закладено 347 000 ф.б. консервів рибних; 

- від 27.06.2018 №юр-2/71п-2018 (додаткова угода від 

31.08.2018 №1, від 25.10.2018 №2) – закладено 300,0 т 

масла вершкового; 

- від 10.09.2018 №юр-2/74п-2018 – закладено 604 000 ф.б. 

консервів м’ясних; 

 - від 18.05.2018 №юр-2/63пром-2018 (додаткові угоди від 

18.07.2018 №1; від 20.09.2018 №2) – закладено 39 000 

комплектів білизни натільної; 

- від 01.06.2018 №юр-2/67пром-2018 – закладено 3700 

тонн палива для реактивних двигунів. 

- від 13.08.2018 №юр-2/73пром-2018 (додаткова угода №1 

від 14.08.2018) –закладено 3 600 тонн дизельного палива; 

- від 17.09.2018 №юр-2/75пром-2018 – на закладення 

3 600 тонн дизельного палива (невиконаний); 

- від 20.09.2018 №юр-2/76пром-2018 (додаткова угода №1 

від 22.10.2018) – закладено 75 комплектів наметів                 

УСБ-56. 

- від 26.11.2018 №юр2/83пром-2018– закладено 1700 тонн 

оливи моторної 

15 
Забезпечення проведення реалізації матеріальних 

цінностей державного резерву відповідно до чинного 

законодавства 
протягом року 

договір, 

розпорядження 

(наряд) 

Сектор 

забезпечення 

проведення 

процедур 

придбання та 

реалізації 

матеріальних 

цінностей  
Управління 

Виконувалось: 

Протягом 2018 року сформовано 41 лот майна для 

реалізації загальною сумою 402 726 784,00 грн. З них 

реалізовано 22 лоти на загальну суму 119 727 128,60 грн. 

(29,73%), з яких 15 лотів державний резерв на загальну 

суму 110 387 370,00 грн., або 92,2% та 7 лотів 

мобілізаційний резерв на загальну суму 9 339 758,60 грн., 

або 7,8%. За результатами реалізації було укладено 

договорів на загальну суму 121 947 482, 78 грн, з яких по 
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державних 

резервів 
Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

державному резерву – 112 500 482,78 грн., або 92,25% та 

по мобілізаційному резерву – 9 447 000,00 грн., або 

7,75%. Додаткові кошти, отримані від реалізації склали 

2 220 354,18 грн. (1,85%), з яких по державному резерву  - 

2 113 112,78 грн., або 95,17% та по мобілізаційному 

резерву – 107 241,40 грн., або 4,83%. Не реалізовано 19 

лотів загальною сумою 282 999 655,40 грн. (70,27%), з 

яких по державному резерву 15 лотів загальною сумою 

77 488 621,34 грн. (27,38%) та 4 лоти по мобілізаційному 

резерву оцінених у суму 205 511 034,06 грн. (72,62%). 
 

До Сектору забезпечення проведення процедур 

придбання та реалізації матеріальних цінностей надано: 

Переліки на реалізацію чаю (від 16.04.2018 №0.64/74, 

від 16.04.2018 №0.64/76); олії соняшникової, консервів 

м’ясних та рибних (від 06.06.2018 №0.64/111, від 

12.06.2018 №0.64/117); медицина (від 23.01.2018 

№0.63/6); олива моторна, шапки (від 07.05.2018 

№0.63/69); маски медичні (від 17.05.2018 №0.63/73); 

олива моторна (від 03.07.2018 №0.63/101); шапки (від 

17.07.2018 №0.63/114); вугілля (від 22.08.2018 

№0.63/137); від 31.08.2018 №0.64/207 (зерно). 

Здійснено реалізацію зерна: 

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

(розпорядження (наряди) від 12.03.2018 №0.64/2, від 

16.03.2018 №0.64/3, від 27.03.2018 №0.64/9, від 

19.04.2018 №0.64/18, від 18.04.2018 №0.64/17, від 

15.05.2018 №0.64/22, від 17.05.2018 №0.64/23, від 

18.05.2018 №0.64/24, від 22.05.2018 №0.64/41, від 

05.04.2018 №0.64/12, від 06.06.2018 №0.64/43, від 

06.06.2018 №0.64/44, від 13.06.2018 №0.64/46); 

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

(розпорядження (наряди) від 27.03.2018 №0.64/11, від 

24.04.2018 №0.64/19, від 11.05.2018 №0.64/21, від 

11.06.2018 №0.64/45, від 06.08.2018 №0.64/55, від 

29.08.2018 №0.64/57, від 04.09.2018 №0.64/59, від 

11.09.2018 №0.64/61, від 01.10.2018 №0.64/63, від 

12.10.2018 №0.64/66, №0.64/67); 

Договір від 26.11.2018 №юр-2в/191з-2018 

(розпорядження (наряди) від 06.12.2018 №0.64/75, від 
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11.12.2018 №0.64/76); 

Здійснено реалізацію медицини: 

Договір від 05.03.2018 № юр-2в/173пром-2018  

(розпорядження (наряд) від 26.03.2018 №0.63/5 

(термометри);  

Договір від 12.03.2018 № юр-2в/174пром-2018 

(розпорядження (наряд) від 26.03.2018 №0.63/8 (маски 

кисневі);  

Договір від 12.03.2018 № юр-2в/175пром-2018  

(розпорядження (наряд) від 26.03.2018 №0.63/6 

(рукавички латексні нестерильні ); 

Договір від 12.03.2018 № юр-2в/176пром-2018 

(розпорядження (наряд) від 26.03.2018 №0.63/7 

(рукавичка латексні стерильні);  

Договір від 12.03.2018 № юр-2в/177пром-2018 

(розпорядження (наряд) від 16.04.2018 №0.63/13 

(рециркулятор ультрафіолетовий бактерицидний);  

Договір від 19.03.2018 № юр-2в/178пром-2018  

(розпорядження (наряд) від 17.04.2018 №0.63/14 (бинти 

медичні різних розмірів); 

Договір від 19.03.2018 № юр-2в/179пром-2018 

(розпорядження (наряд) від 17.04.2018 №0.63/16 (марля 

медична );  

Договір від 19.03.2018 № юр-2в/180пром-2018 

(розпорядження (наряд) від 17.04.2018 №0.63/15 (вата 

медична).  

Здійснено реалізацію чаю: договір №юр-2в/187п-2018 

від 02.10.2018 (розпорядження (наряд) від 04.10.2018 

№0.64/64); 

Здійснено реалізацію палива дизельного марки F: 
договір від 05.11.2018 №юр2в/189пром-2018 

(розпорядження (наряд) від 16.11.2018 №0.63/72); 

Здійснено реалізацію олії соняшникової:  
-договір від 11.12.2018 №юр-2в/193п-2018 

(розпорядження (наряд) від 20.12.2018 №0.64/78); 

- договір від 11.12.2018 №юр-2в/194п-2018 

(розпорядження (наряд) від 20.12.2018 №0.64/77). 
 

З метою реалізації розброньованих матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву Відділом 
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мобілізаційного резерву було опрацьовано та передано до 

Мінекономрозвитку 28 звітів з незалежної оцінки 

вартості розброньованих матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву, що підлягають реалізації 

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ 

16 
Координація робіт щодо зберігання матеріальних 

цінностей державного резерву на підприємствах та 

організаціях системи державного резерву України 
протягом року 

доручення 

організаціям та 

підприємствам 

Управління 

державних 

резервів 

Виконувалось: 

Наказом Голови Держрезерву від 16.02.2018 №19 

затверджено графік перевірок УкрНДІ «Ресурс» якісного 

стану та умов зберігання матеріальних цінностей 

державного резерву  на 2018 рік. 

На виконання наказів Держрезерву від 22.03.2018 №60, 

від 20.07.2018 №166, від 28.09.2018 №237 та 

розпоряджень (нарядів) від 22.03.2018 №0.64/4, від 

23.07.2018 №0.64/52 проводилось переміщення зерна 

державного резерву з ДП «Дунаєвецький КХП» на ДП 

«Чортківський КХП». До Управління правового 

забезпечення надано службовими записками від 

05.12.2018 №0.64/309, від 12.12.2018 №0.64/319 матеріали 

для ведення претензійно-позовної роботи щодо неповного 

виконання розпорядження (наряду) від 23.07.2018 

№0.64/52. 

На виконання договору від 01.06.2018 №юр-2/67пром-

2018 щодо закладення на ДО «Комбінат «Айстра» палива 

для реактивних двигунів, Держрезервом направлено  лист  

від 01.06.2018 №1555/0/4-18  на ДО «Комбінат «Айстра» 

щодо забезпечення своєчасного та повного приймання 

палива для реактивних двигунів, відповідно до умов 

договору.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

На виконання договору від 18.05.2018 №юр-2/63пром-

2018 щодо закладення на ДО «Комбінат «Дніпро» білизни 

натільної, Держрезервом направлені  листи  від 

18.05.2018 №1412/0/4-18 та від 05.06.2018 №1585/0/4-18 

на ДО «Комбінат «Дніпро» щодо забезпечення 

своєчасного та повного приймання білизни натільної, 

відповідно до умов договору. 

На виконання договорів  щодо реалізації медицини  з ДП 

«Комбінат «Салют», за фактом сплачених коштів 

покупцями видані розпорядження (наряди),  

Держрезервом направлені  листи  від 28.03.2018 
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№885/0/4-18 та від 05.06.2018 №1585/0/4-18 на                           

ДП «Комбінат «Салют» щодо забезпечення виконання 

розпорядження (нарядів). 

На виконання договорів 13.08.2018 №юр-2/73пром-2018  

щодо закладання дизельного палива на ДО «Комбінат 

«Айстра», Держрезервом направлено лист від 15.08.2018 

№2511/0/4-18 на ДО «Комбінат «Айстра» щодо 

забезпечення своєчасного та повного приймання 

дизельного палива, відповідно до умов договору. 

На виконання договору від 17.09.2018 №юр-2/75пром-

2018 щодо закладання дизельного палива на ДО 

«Комбінат «Айстра», Держрезервом направлено лист від 

19.09.2018 №2987/0/4-18  на ДО «Комбінат «Айстра» 

щодо забезпечення своєчасного та повного приймання 

дизельного палива, відповідно до умов договору.    

На виконання договору від 20.09.2018 №юр-2/76пром-

2018 щодо закладення на ДО «Комбінат «Трикутник» 

наметів УСБ-56, Держрезервом направлено  лист  від 

20.09.2018 №3030/0/4-18 на ДО «Комбінат «Трикутник» 

щодо забезпечення своєчасного та повного приймання 

наметів УСБ-56, відповідно до умов договору.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

На виконання договору від 09.08.2018 № юр-2в/184пром-

2018  щодо реалізації оливи моторної М-8В з ДО 

«Комбінат «Планета», за фактом сплачених коштів 

покупцями видані розпорядження (наряди), 

Держрезервом направлені листи від 08.08.2018 

№2397/0/4-18 та від 14.08.2018 №2479/0/4-18 на ДО 

«Комбінат «Планета» щодо забезпечення виконання 

розпорядження (нарядів). 

На виконання наказу Держрезерву від 16.10.2018 №254 

проведено освіження матеріальних цінностей на «Об’єкт 

№1 КМУ» (консерви м’ясні, рибні). 

Між Держрезервом та ТОВ «Екологічні переробні 

технології» укладено договір від 25.07.2018 №юр-2/72п-

2018 про здійснення утилізації 843792ф.б. консервів 

м’ясних, що зберігаються на ДО «Комбінат «Троянда». У 

2018 році з ДО «Комбінат «Троянда» вивезено та 

утилізовано 192224ф.б. консервів. До Управління 

правового забезпечення службовою запискою від 
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14.01.2019 №0.64/13 надано матеріали для ведення 

претензійно-позовної роботи щодо неповного виконання 

умов договору. 

На виконання договору 26.11.2018 №юр-2/83пром-2018 

щодо закладання оливи моторної на ДО «Комбінат 

«Планета», Держрезервом направлено лист від 26.11.2018 

№3804/0/4-18 на ДО «Комбінат «Планета» щодо 

забезпечення своєчасного та повного приймання оливи 

моторної, відповідно до умов договору.      

Наказом Голови Держрезерву від 26.12.2018 №319 

затверджено графік перевірок УкрНДІ «Ресурс» якісного 

стану та умов зберігання матеріальних цінностей 

державного резерву  на 2019 рік 

17 

Забезпечення переміщення матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву з підприємств-зберігачів, 

щодо яких порушено справу про банкрутство або 

ліквідуються на підприємства/організації системи 

державного резерву України 

протягом року 
наказ, 

розпорядження 

(наряд) 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

З метою забезпечення належного контролю за 

збереженням матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву та оптимізації процесу підготовки проведення 

аукціонів з реалізації розброньованих матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву підготовлено 25 наказів 

на переміщення матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву на підприємства системи державного резерву. 

Виконано в повному обсязі 10 наказів 

18 

Укладення договорів відповідального зберігання, 

додаткових угод про погодження річних розмірів 

коштів на відшкодування витрат на зберігання 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з 

підприємствами, установами та організаціями-

зберігачами мобілізаційного резерву 

протягом року 
договори, 

додаткові угоди 

Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

За звітний період було направлено підприємствам 

відповідальним зберігачам матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву 47 проектів договорів на 

відповідальне зберігання, із них 16 підприємств 

відмовилися від укладання договорів. Робота триває 

постійно. Відповідно до існуючого порядку 

відшкодування витрат на зберігання матеріальних 

цінностей державного резерву, в тому числі 

мобілізаційного, здійснюється виключно підприємствам, 

з якими укладені договори відповідального зберігання 

19 

Проведення звірки наявності матеріальних цінностей 

на підприємствах-відповідальних зберігачах в 

бухгалтерському та оперативному обліку з виділенням 

самовільно використаних матеріальних цінностей  

протягом року звірка 
Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Постійно здійснювалась взаємодія з Відділом 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності стосовно 

опрацювання річних звітів підприємств-зберігачів щодо 

стану матеріальних цінностей мобілізаційного резерву з 

виділенням їх самовільного використання  
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20 

Проведення аналізу узагальнених звітів підприємств-

відповідальних зберігачів (форма 12-мр) для 

формування зведеного звіту з мобілізаційного резерву 

України в розрізі міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади та підприємств, які належать 

до сфери їх управління 

постійно аналіз 
Відділ 

мобілізаційного 

резерву 

Виконувалось: 

Відповідно до вимог законодавства у розрізі міністерств, 

інших органів виконавчої влади, Держрезервом 

здійснюється контроль надходження від підприємств-

зберігачів мобілізаційного резерву звітних документів та 

інвентаризаційних матеріалів на підставі яких 

вживаються заходи щодо усунення виявлених порушень. 

Звірка облікових даних наявності матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву проводиться щомісячно в 

робочому порядку 

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 

21 
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: 

Протягом 2018 року погоджено 35 штатних розписів 

державних підприємств; 13 затверджених штатних 

розписів державних організацій, які введено в дію з 1 

січня 2018 року; протягом 2018 року 11 штатних розписів 

державних організацій затверджено в новій редакції, до 

штатних розписів державних організацій внесені 4 зміни 

22 

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 проводився аналіз виконання державними 

організаціями планів спеціального фонду кошторису від 

надання платних послуг (за 2018 рік підготовлено 12 

звітів) 

23 

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: 

Протягом 2018 року укладено 41 додаткова угода до 

договорів відповідального зберігання 

24 

Опрацювання кошторисів витрат та звітів про витрати 

на зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву (на виконання постанови КМУ від 12.04.2002 

№532) 
протягом року 

погоджені 

кошториси витрат 

та звіти про 

витрати 

Фінансове 

управління 

Виконувалось: 

Кошториси витрат та звіти про витрати на зберігання 

матеріальних цінностей державного (мобілізаційного) 

резерву перевіряються, відповідно до постанови КМУ                    

від 12.04.2002 № 532 та опрацьовуються в робочому 

порядку 

Протягом 2018 року опрацьовано 50 кошторисів витрат, з 

них погоджено – 32 на суму 4 073 665,42 грн., та не 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 
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Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

погоджено (відправлено на доопрацювання) – 18 на суму                                            

10 965 000,24 грн. 

Сума зменшених витрат, у результаті усунення зауважень, 

склала 410 158,05 грн.   

25 

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку 

пропозицій до річного розпису та помісячних розписів 

загального та спеціального фондів державного 

бюджету на 2018 рік, а також проектів зведених 

кошторисів та зведених планів асигнувань загального 

та спеціального фондів державного бюджету на 2018 

рік 

у двотижневий 

термін після 

отримання 

лімітних довідок 

проекти зведених 

кошторисів та 

зведених планів 

асигнувань 

загального та 

спеціального 

фондів 

державного 

бюджету 

Фінансове 

управління 

Виконано: 

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 2018 рік та 3 проекти зведених кошторисів на 

2018 рік 

26 
Розроблення і подання на затвердження проектів 

кошторисів, планів асигнувань загального і 

спеціального фондів державного бюджету на 2018 рік 

у місячний строк 

після затвердження 

розпису 

держбюджету 

затверджені 

кошториси та 

плани асигнувань 

загального і 

спеціального 

фондів 

державного 

бюджету 

Фінансове 

управління 

Виконано: 

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 2018 рік 

27 
Розроблення і подання на погодження до 

Мінекономрозвитку паспортів бюджетних програм  на 

2018 рік 

у 45-денний термін з 

дня набрання 

чинності ЗУ «Про 

Державний бюджет 

України на 2018 рік» 

накази 

Мінекономрозвитку            

та Мінфіну про 

затвердження 

паспортів 

бюджетних програм 

Фінансове 

управління 

Виконано: 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 

29.12.2002 № 1098 (зі змінами) «Про паспорти 

бюджетних програм» розроблено 3 паспорти бюджетних 

програм на 2018 рік, які затверджено спільними наказами 

Мінекономрозвитку та Мінфіну від 13.02.2018 № 158/188, 

13.02.2018 № 163/204. 

Спільним наказом Мінекономрозвитку та Мінфіну від 

29.08.2018 № 1198/723 1 паспорт за КПКВК 1203020 

затверджено у новій редакції. 

Спільними наказами Мінекономрозвитку та Мінфіну від 

28.12.2018 №№ 2005/1174; 2004/1173 2 паспорти за 

КПКВК 1203020, 1203040 затверджено у новій редакції 

28 

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 2018 рік 

у двотижневий 

термін після 

отримання витягів із 

розписів державного 

бюджету 

затверджені 

розподіли 

показників зведених 

кошторисів та 

показників зведених 

Фінансове 

управління 

Виконано: 

На виконання Порядку казначейського обслуговування 

державного бюджету за витратами, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407, 

надано Мінекономрозвитку розподіл показників зведених 
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планів асигнувань 

загального фонду 

бюджету і зведених 

планів спеціального 

фонду бюджету 

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 2018 рік у 

загальній кількості 4 одиниці 

29 

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 2018 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 

Реєстри змін до мережі установ і організацій, які 

фінансуються з держбюджету, реєстри змін розподілу 

показників зведених кошторисів та показників зведених 

планів асигнувань із загального фонду бюджету і зведених 

планів спеціального фонду бюджету на 2018 рік 

Мінекономрозвитку не подавались. 

Відповідно до пропозицій Держрезерву Мінфіном у 2018 

році внесені зміни до річного розпису державного 

бюджету на 2018 рік (9 од.), зміни до помісячного розпису 

асигнувань загального фонду бюджету (2 од.) та зміни до 

помісячного розпису спеціального фонду бюджету на 2018 

рік  (7 од.) 

30 
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 

Мінекономрозвитку пропозиції та розподіли відкритих 

асигнувань 

31 

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 

звітів про виконання фінансових планів державних 

підприємств за 4 кв. 2017року, 2017рік та 1-3 квартали 

2018року; - опрацьовано і надано Мінфіну зведені 

показники на 2019 рік проектів фінансових планів 

державних підприємств; - затверджено 11 фінансових 

планів державним підприємствам системи Держрезерву на 

2019 рік та зведені показники затверджених фінансових 

планів направлено до Мінфіну, Мінекономрозвитку та 

ДФС, також в електронному вигляді – показники по 

кожному підприємству окремо 
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32 

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 2017 рік, 1 кв., 1 

півріччя та 9 місяців 2018 року щодо ефективності 

управління суб`єктами господарювання у відповідності до 

вимог методичних рекомендацій застосування критеріїв 

визначення ефективності управління об`єктами державної 

власності 

33 

Розгляд і подання на затвердження проектів 

кошторисів та планів асигнувань загального фонду 

державного бюджету на 2018 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 

Виконано: 

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 2018 рік бюджетних організацій 

34 

Розподіл і доведення у встановленому порядку до 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня 

відомостей про обсяги бюджетних асигнувань на 2018 

рік 

у тижневий 

термін після 

одержання 

лімітних довідок 

лімітні довідки 

про бюджетні 

асигнування 

Фінансове 

управління 

Виконано: 

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 

2018 рік для бюджетних організацій 

 

35 
Підготовка пропозицій до проекту Державного 

бюджету України на 2019 рік   
ІІІ квартал 

форми бюджетного 

запиту на 2018 рік 
Фінансове 

управління 

Виконано: 

Подано Мінекономрозвитку 3 форми бюджетного запиту 

Держрезерву на 2019 рік для формування пропозицій до 

проекту Державного бюджету України на 2019 рік 

36 

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) (за 2018 рік подано 16 звітів) 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ 

37 
Проведення внутрішньої оцінки якості діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту 
І квартал 

результати 

внутрішньої 

оцінки якості 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Виконано: 

Сформовано результати внутрішньої оцінки якості 

діяльності підрозділу внутрішнього аудиту відповідно до 

вимог наказу № 13 від 27.01.2018 «Про затвердження 

порядку проведення внутрішньої оцінки якості діяльності» 
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38 
Розроблення та затвердження  програми забезпечення 

та підвищення якості внутрішнього аудиту в 

Держрезерві 
І квартал програма 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Виконано: 

Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього 

аудиту в Держрезерві розроблена та затверджена Головою 

Держрезерву (вих. від 15.01.2018 № 2/0/6-18). Всі пункти 

програми на 2018 рік виконані в повному обсязі 

39 
Формування, погодження та затвердження піврічних 

планів проведення внутрішніх аудитів  

двічі на рік у 

термін: 
- до 15 червня 
- до 15 грудня 

плани проведення 
внутрішніх 

аудитів 

Сектор 

внутрішнього 

аудиту 

Виконано: 

Сформовано, погоджено та затверджено План проведення 

внутрішніх аудитів на друге півріччя 2018 року і своєчасно 

подано до Мінфіну листом від 05.06.2018 № 1591/0/4-18. 

Також, листом від 25.06.2018 № 1788/0/4-18 направлено 

план проведення внутрішніх аудитів на друге півріччя 

2018 року (зі змінами). План проведення внутрішніх 

аудитів на перше півріччя 2019 року направлений листом 

від 10.12.2019 № 4031/0/4-18. Зазначена інформація 

оприлюднена на офіційному сайті Держрезерву 

40 
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 Сектору внутрішнього 

аудиту Держрезерву за 2017 рік своєчасно подано до 

Міністерства фінансів України листом від 15.01.2018 № 

15/0/4-18. Також, листом від 17.07.2018 № 2099/0/4-18 

направлено звіт за перше піврячча 2018 року 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖРЕЗЕРВУ  

41 
Співпраця з Центром адаптації державної служби до 

стандартів Європейського Союзу 
протягом року листування 

Сектор 

управління 

персоналом 

Протягом 2018 року співпраця з Центром адаптації 

державної служби до стандартів Європейського Союзу не 

здійснювалася 

42 
Підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців 
протягом року 

професійне 

навчання, 
підвищення 

кваліфікації 

Сектор 

управління 

персоналом 

Виконувалось: 

Пройшли професійне навчання 7 державних службовців, з 

них: 2 – у Національній академії державного управління 

при Президентові України; 3 – у Всеукраїнському центрі 

підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, 1 – у 

Національному університеті оборони України імені Івана 

Черняховського, 1 – в Інституті державного управління у 

сфері цивільного захисту. Підвищили кваліфікацію 50 

державних службовців, з них: 13– у Інституті підвищення 

кваліфікації керівних кадрів Національної академії 

державного управління при Президентові України; 30 – у 

Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації 
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державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, 6 – в Інституті підготовки керівних кадрів 

та підвищення кваліфікації Національної академії 

внутрішніх справ, 1 – у Державній навчальній установі 

«Академія фінансового управління» 

ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ В ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ ЙОГО ОНОВЛЕННЯ  

43 

Дотримання кваліфікаційних вимог до кандидатів на 

зайняття посад в Державному агентстві резерву 

України та керівників суб’єктів господарювання 

державної форми власності, що належать до сфери 

управління Державного агентства резерву України 

протягом року кадрові рішення 
Сектор 

управління 

персоналом 

Виконувалось: 

За результатами проведених конкурсів призначено  

висококваліфікованих спеціалістів на 12 посад державної 

служби 

44 

Проведення конкурсів на зайняття 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 2018 року проведено 21 конкурс на зайняття 

посад державної служби, з них: 4 конкурси на зайняття 

посад державної служби категорії «Б» та 17 конкурсів на 

зайняття посад державної служби категорії «В». Також, 

проведено 1 конкурсний відбір на зайняття посади 

керівника державного підприємства 

45 

Організація проведення спеціальної перевірки 

відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» та перевірки, передбаченої Законом України 

«Про очищення влади» у встановленому порядку 

протягом року кадрові рішення 
Сектор 

управління 

персоналом 

Виконувалось: 

Протягом 2018 року організовано проведення перевірки 

достовірності відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених  частинами третьою  і четвертою статті 1 

Закону України «Про очищення влади» відносно 10 осіб, 

та спеціальної перевірки відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» відносно 3 осіб 

46 

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 

Державного агентства резерву України 

протягом року 
призначення та 

звільнення  
з посад керівників  

Сектор 

управління 

персоналом 

Виконувалось: 

Постійно здійснювалась 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 

47 
Організація проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців за 2017 

рік 

жовтень-грудень кадрові рішення 
Сектор 

управління 

персоналом 

Виконано: 

Підготовлено наказ про початок оцінювання результатів 

службової діяльності 62-х державних службовців, які 

займають посади категорії «Б» та «В». Надано 

консультативну допомогу учасникам оцінювання. За 

результатами оцінювання підготовлено поект наказу про 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
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преміювання 12-ти державних службовців, які отримали 

відмінну оцінку. Підготовлено та затверджено 

індівідуальні програми підвищення кваліфікації 

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ  

48 

Розроблення та погодження з Національним 

агентством з питань запобігання корупції 

Антикорупційної програми Державного агентства 

резерву України на 2018 рік 

до 1 березня 

 

антикорупційна  

програма Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Виконано: 

Відповідно до Розділу 3 Закону України «Про запобігання 

корупції» та з метою створення в Державному агентстві 

резерву України ефективної системи запобігання та 

протидії корупції на основі нових засад формування та 

реалізації антикорупційної політики визначених Законом,  

Наказом Голови Держрезерву № 291 від 10.12.2018 року 

затверджена Антикорупційна програма на 2018-2020 рік, 

яка погоджена рішенням НАЗК  

№ 40 від 18.01.2019 року 

49 

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, установи та організацій сфери 

управління 

протягом року 

 

 

 

 

 

 

заходи 

Головний 

спеціаліст з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Виконувалось: 

В рамках здійснення моніторингу і контролю за 

виконанням актів законодавства з питань запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функції держави або 

місцевого самоврядування та прирівняних до них посад 

(пункт 6 частини першої статті 11 Закону України «Про 

запобігання корупції»), в Державному агентстві резерву 

України безпосередньо протягом звітного періоду були 

досліджені наступні питання. 

Повідомлень про пропозиції подарунку в центральному 

органі виконавчої влади не надходило. Заходи реагування 

не застосовувались. 

Повідомлення про працюючих в органі близьких осіб не 

надходили. Відносини прямого підпорядкування між 

працюючими в органі близькими особами не виявлялись. 

Заходи для усунення відносин прямого підпорядкування не 

вживались (не виявлені). Випадки самостійного вжиття 

заходів щодо усунення обставин прямого підпорядкування 

не зафіксовані. 

Повідомлень про надходження інформації щодо наявного 

конфлікту інтересів у підлеглих осіб, або самостійного їх 

виявлення безпосереднім керівником, не надходило. 

Випадків отримання повідомлень від підлеглих осіб не 

зафіксовано. Повідомлень про наявність конфлікту 
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інтересів у працівників органу з інших джерел не 

надходило. Випадків самостійного врегулювання 

конфлікту інтересів не було 

50 

 

 

 

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: 

На виконання вказівки Голови Держрезерву в період 

травня-червня 2018 року проводились заходи щодо 

перевірки раніше отриманої інформації стосовно 

можливих порушень антикорупційного законодавства, 

отримання неправомірної вигоди, вчинення корупційних 

правопорушень під час надання послуг технічного 

випробування і аналізування з випробувань харчових 

продуктів на відповідність вимогам чинної нормативної 

документації в УкрНДІ «Ресурс». (с/з № 0.12/36 від 

12.06.2018). В рамках роботи конкурсної комісії проведені 

заходи щодо перевірки раніше отриманої інформації 

стосовно можливих порушень антикорупційного 

законодавства кандидатами на зайняття посади керівників 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки, 

що належать до сфери управління Державного агентства 

резерву України. На виконання вказівки Голови 

Держрезерву, 16 серпня 2018 року взято участь в роботі 

конкурсної комісії по відбору кандидатів на посаду 

директора ДП «Хлібна база № 77» 

51 

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: 

Відповідно до наказу Держрезерву від 16.03.2018 № 30-к в 

період з 19.03.2018 по 30.03.2018 було проведено службове 

розслідуваня щодо фактів порушень вимог законодавства 

виконуючим обов’язки директора ДП «Хлібна база № 77» 

Болотенюком В. М. За результатами службового 

розслідування визнано доведеним факт неналежного 

виконання посадових обов’язків в.о. директора ДП 

«Хлібна база № 77» Болотенюком В.М. (встановлено суму 

розтрати державного майна близько 500, 000 грн.). 

Матеріали направлені в правоохоронні органи. Також, 

згідно наказу Держрезерву від 25.04.2018 № 47-к в період з 

26.04.2018 по 23.06.2018 проведено службове 

розслідування щодо невиконання або неналежного 

виконання посадових обов’язків та перевищення 

повноважень в.о. директора ДП «Хлібна база №77» 
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Болотенюком В.М., матеріали направлені в правоохоронні 

органи. Відповідно до наказу Держрезерву від 07.09.2018 

року № 218, в період з 11.09.2018 по 14.09.2018 було 

проведено службове розслідування щодо встановлення 

фактів порушень вимог законодавства, скоєння 

корупційних правопорушень службовими особами 

державного підприємства «Хлібна база № 85» 

52 

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: 

Приймається участь в експертизі організаційно-

розпорядчих документів Держрезерву, підприємств, 

установи, організацій сфери управління з метою 

виявлення причин, що призводять чи можуть призвести 

до вчинення корупційних, або пов’язаних з корупцією 

правопорушень 

53 

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 

54 

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 

55 

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: 

Постійна участь в робочих нарадах Держрезерву стосовно 

питань здійснення заходів щодо запобігання та виявлення 

корупції. 04.05.2018 проведено учбово-методичні збори з 

фахівцями з питань запобігання та виявлення корупції і 

начальниками воєнізованої охорони підприємств і 

організацій системи Держрезерву. 14-25.05.2018 в рамах 

фахового навчання з підвищення кваліфікації у сфері 

запобігання корупції було взято участь у тренінгах, 

семінарах та тематичних зустрічах з представниками 

НАБУ, НАЗК, МВС України. 08.11.2018  взято участь у 

тренінгу НАЗК з питань декларування. 19.12.2018 взято 

участь у нараді Кабінету Міністрів України щодо 

результатів роботи уповноважених підрозділів з питань 

запобігання та виявлення корупції за 2018 рік 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ В СУДОВИХ ОРГАНАХ  

56 
Вжиття заходів щодо застосування фінансових 

санкцій, передбачених ст. 14 Закону України «Про 

державний матеріальний резерв» 
протягом року позов, претензія 

Управління 

правового 

забезпечення 

Виконувалось: 

Протягом 2018 року Держрезервом подано 6 позовних заяв 

на загальну суму 202 853 036,00 грн., та 9 заяв про 

визнання Держрезерву кредитором на загальну суму 

53 940 112,55 грн. і 1 претензію на суму 212 195,38 грн. 

57 
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 

Агентства, проводилась робота з державною виконавчою 

службою з питання оперативного реагування при 

надходженні виконавчих листів. З метою більш 

ефективного стягнення заборгованості з боржників 

ведеться та оновлюється реєстр відкритих виконавчих 

проваджень по стягненню коштів на користь Держрезерву. 

Було подано 5 заяв про зміну способу виконання рішення 

шляхом стягнення вартості матеріальних цінностей, щодо 

яких виявлено незабезпечення збереження, замість їх 

повернення. Також, з метою забезпечення належного 

контролю за станом виконавчого провадження (в разі 

виявлення бездіяльності органів ДВС чи порушення прав 

та законних інтересів стягувача) Держрезервом направлено 

26 скарг як до суду, так і до ДВС 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

58 

Розробка, погодження та затвердження Плану 

мобілізаційної підготовки Державного агентства 

резерву України на 2018 рік 
січень 

план 

мобілізаційної 

підготовки  

Агентства 

Головний 

спеціаліст з питань 

мобілізаційної 

підготовки 

Виконано: 

План мобілізаційної підготовки Державного агентства 

резерву України на 2018 рік розроблено, погоджено та 

затверджено 15.01.2018 

59 Уточнення мобілізаційного плану Держрезерву  грудень 
мобілізаційний 

план Держрезерву 

Головний 

спеціаліст з питань 

мобілізаційної 

підготовки 

Виконано: 

Мобілізаційний план Державного агентства резерву 

України уточнено 28.12.2018 

60 

Підготовка, погодження та подання доповіді про стан 

мобілізаційної готовності Державного агентства 

резерву України за 2017 рік: 
- Об’єкт №1 Кабінету Міністрів України 
- Мінекономрозвитку  

 

 
до 15 січня 

до 15 лютого 

 

 

доповідь 

Головний 

спеціаліст з питань 

мобілізаційної 

підготовки 

Виконано: 

Підготовлено та подано доповідь про стан мобілізаційної 

готовності Державного агентства резерву України за 2017 

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

15.01.2018 № М-09/5цт), та до Мінекономрозвитку (вих. 

від 08.02.2018 № М-09/31цт)  
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ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  

61 

Розробка, погодження та затвердження Плану 

основних заходів з охорони праці в системі 

держрезерву на 2018 рік 1 квартал 

план основних 

заходів з охорони 

праці в системі 

держрезерву на 

2018 рік 

Головний 

спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

та охорони праці 

Виконано: 

План основних заходів з охорони праці в системі 

державного резерву на 2018 рік розроблено та затверджено 

і направлено на виконання підвідомчих підприємств і 

організацій (вих. № 668/0/4-18 від 12.03.2018) 

62 

Підготовка проектів Планів організаційних заходів 

щодо посилення пожежної безпеки на підприємствах 

та організаціях системи державного резерву в весняно-

літній та осінньо-зимовий періоди 2018-2019 років 

І, ІІІ квартали 
план 

організаційних 

заходів 

Головний 

спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

та охорони праці 

Виконано: 

Підготовлено План організаційних заходів щодо 

посилення пожежної безпеки на підприємствах та 

організаціях системи державного резерву в весняно-літній 

період 2018 року і направлено на виконання підвідомчих 

підприємств і організацій (вих. № 667/0/4-18 від 

12.03.2018) Підготовлено План організаційних заходів 

щодо посилення пожежної безпеки на підприємствах та 

організаціях системи державного резерву України в осіньо-

зимовий період 2018-2019 років і направлено на виконання 

підвідомчих підприємств і організацій (вих. № 2538/0/4-18 

від 16.08.2018) 

63 
Здійснення цільових перевірок підприємств та 

організацій з питань загальної охорони, пожежної 

безпеки та охорони праці 
протягом року 

акт, матеріали 

перевірок 

Головний 

спеціаліст з питань 

цивільного захисту 

та охорони праці 

Виконувалось: 

Здійснено документальну перевірку звітних матеріалів від 

23 підвідомчих підприємств/організацій з питань охорони 

та пожежної безпеки 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

64 

Надання методичної допомоги юридичним службам 

підприємств, установи та організацій системи 

державного резерву України  з питань правової роботи  

протягом року 
консультації, 

листи 

Управління 

правового 

забезпечення 

Виконувалось: 

Управлінням правового забезпечення постійно 

надавалась методична допомога юридичним службам 

підприємств/організацій системи державного резерву з 

питань правової роботи», а саме:  

-щодо правильного застосування, неухильного 

дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного 

законодавства керівниками та працівниками 

підприємств/організацій під час виконання покладених на 

них завдань і функціональних обов'язків; 

-щодо укладання договору: визначення істотних умов 

договору (предмет договору, ціна, строк дії договору, а 

також умови, що визначені законом як істотні або є 

необхідними для договорів даного виду); підстави для 

зміни або розірвання договору; форма зміни або 
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розірвання договору (на предмет відповідності формі, в 

якій укладено договір); відповідність укладених договорів 

типовим договорам, затвердженим нормативно-

правовими актами. Протягом 2018 року Держрезервом з 

метою підвищення кваліфікації працівників, 

удосконалення та набуття практичного досвіду було 

проведено наступні семінари, а саме: 

- в березні на тему: “Обмін досвідом у веденні 

претензійно-позовної роботи” - для працівників 

юридичних служб підвідомчих державних підприємств, 

установи та організацій, 

- в травні на тему: “Функції та юридична діяльність 

юридичної служби підприємства” - для працівників 

юридичних служб підвідомчих державних 

підприємств/організацій,  

 - в червні на тему: «Ораторське мистецтво» - для 

працівників Держрезерву, 

- в листопаді на тему «Новели адміністративного 

процесу» - для працівників юридичних служб 

підвідомчих державних підприємств/організацій,  

в грудні на тему «Права людини. Домашнє насильство» 

65 

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 консультації та роз’яснення в 

телефоному режимі та за допомогою електронної пошти 

66 

Надання методичної допомоги підвідомчим 

організаціям з питань ведення бухгалтерського обліку 

протягом року 
консультації, 

листи 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності 

Виконувалось: 

Постійно надавалась методична допомога підвідомчим 

організаціям з питань ведення бухгалтерського обліку, 

зокрема роз’яснення щодо змін законодавства вих.  

від 01.03.2018 №556/0/4-18, від 02.03.2018 №574/0/4-18. 

№575/0/4-18. №576/0/4-18, від 05.03.2018 №601/0/4-18, 

від 30.03.2018 №911/0/4-18, від 24.04.2018 №1182/0/4-18, 

від 27.04.2018 №1196/0/4-18, від 04.05.2018 №1253/0/4-18. 

№1255/0/4-18, від 11.05.2018 №1315/0/4-18, від 23.05.2018 

№1482/0/4-18, від 05.06.2018 №1598/0/4-18, від 14.06.2018 

№1692/0/4-18, від 28.09.2018 №3152/0/4-18, від 02.10.2018 

№3182/0/4-18, від 03.10.2018 №3211/0/4-18, від 14.12.2018 

№4124/0/4-18, від 28.12.2018 №4284/0/4-18, від 29.12.2018 

№4310/0/4-18 
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67 

 

 

 

 

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 

державним організаціям, що належать до сфери управління 

Державного агентства резерву України, в телефонному 

режимі, листуванням та безпосередньо на місцях 

68 
Надання консультативної допомоги в заповненні 

декларацій особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування 
до 1 квітня консультації 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Виконано: 

Надавалась необхідна допомога в заповненні декларацій 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування 

69 

Надання структурним підрозділам Держрезерву та 

підвідомчим підприємствам, установі і організаціям та 

їх окремим працівникам роз’яснень щодо здійснення 

процедур закупівель та реалізації матеріальних 

цінностей державного резерву  відповідно до вимог 

діючого законодавства 

постійно 
консультації, 

листи 

Сектор 

забезпечення 

проведення 

процедур 

придбання та 

реалізації 

матеріальних 

цінностей 

Виконувалось: 

Працівникам Держрезерву та підвідомчих підприємств, 

установи і організацій постійно надавались роз’яснення 

щодо здійснення процедур закупівель та реалізації 

матеріальних цінностей державного резерву відповідно до 

вимог діючого 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 

70 

Надання звіту про стан забезпечення охорони 

державної таємниці відповідно до наказу Служби 

безпеки України № 630 від 26.09.2015  до 1 лютого  звіт 
Режимно-

секретний сектор 

Виконано: 

Статистичний звіт про стан забезпечення охорони 

державної таємниці в Державному агентстві резерву 

України за 2017 рік надано до Служби безпеки України та 

Мінекономрозвитку (вих від 30.01.2018 № 1/4 дск) 

71 

Перегляд грифів секретності матеріальних носіїв 

інформації відповідно у відповідності до ЗВДТ, 

інформування про зміну, залишення без змін або 

скасування грифів секретності матеріальних носіїв 

інформації в установленому порядку  

щомісяця акт 

Експертна 

комісія з питань 

таємниць 

Держрезерву  

Виконувалось: 

Експертною комісією з питань таємниць Держрезерву 

переглянуто грифи секретності (акти 1-9) 

72 

Проведення перевірок стану охорони державної 

таємниці організацій, що належать до сфери 

управління Держрезерву, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України № 939 від 18.12.2013  
згідно плану акт 

Комісія 

Держрезерву  

Виконувалось: 

Проведено перевірки стану охорони державної таємниці на 

підвідомчих державних організаціях «Комбінат «Світанок» 

та «Комбінат «Планета» (акт від 08.10.2018 №46дск, акт 

від 08.10.2018 №47дск) 
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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 

73 

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 ГУ Державної казначейської 

служби України м. Києва. Проведення оплати після 

надходження фінансування 

74 

 
Забезпечення виконання статей Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2018 рік» постійно зведені дані 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності 

Виконувалось: 

Забезпечено своєчасне перерахування коштів від 

реалізаціїматеріальних цінностей державного резерву до 

Держбюджету України  

75 

 
Перевірка фінансової звітності державних організацій, 

що належать до сфери управління Держрезерву щокварталу зведений звіт 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності 

Виконувалось: 

Здійснювалась перевірка фінансової та бюджетної 

звітності підвідомчих державних організацій шляхом 

опрацювання квартальних звітів, за результатами 

формується зведений звіт 

 

76 

Подання до Державної казначейської служби та 

Мінекономрозвитку бухгалтерської та фінансової 

звітності 

щокварталу звіти 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності 

Виконувалось: 

До Державної казначейської служби України та 

Мінекономрозвитку своєчасно подавалась фінансова та 

бюджетна звітність: вих. від 22.01.2018 №111/0/4-18, від 

16.01.2018 №49/0/4-18, від 26.02.2018 №490/0/4-18, від 

10.04.2018 № 1001/0/4-18, від 19.04.2018 №1123/0/4-18, 

від 10.07.2018 №1950/0/4-18, від 18.07.2018 №2103/0/4-18, 

від 03.10.2018 № 3212/0/4-18, від 16.10.2018 №3351/0/4-18  

 

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

УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

77 

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: 

Комісія з питань проведення перевірки наявності 

документів з грифом «Для службового користування» 

провела перевірку стану організації роботи з документами, 

що містять службову інформацію (наявність та фізичний 

стан документів, справ, видань, електронних носіїв 

інформації з грифом «Для службового користування») 
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№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

78 

Подання до Мінекономрозвитку для погодження 

Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром 

економічного розвитку і торгівлі України пріоритетних 

напрямів роботи Держрезерву на плановий 2019 рік та 

два роки, наступні за плановим 

до 15 липня 
пріоритетні  

напрями роботи  

Відділ 

забезпечення 

діяльності 

Агентства 
структурні 

підрозділи 

Держрезерву 

Виконано: 

Пріоритетні напрями роботи Держрезерву на плановий 

2019 рік та два роки, наступні за плановим подані до 

Мінекономрозвитку (вих. від 13.07.2018 № 2026/0/4-18) та 

погоджені Першим віце-прем'єр-міністром України – 

Міністром економічного розвитку і торгівлі України (лист 

від 13.11.2018 № 2715-09/49625-03) 

79 

Формування та подання до Мінекономрозвитку для 

затвердження Першим віце-прем'єр-міністром України 

– Міністром економічного розвитку і торгівлі України 

плану роботи Держрезерву на 2019 рік 

до 15 грудня план роботи 

Відділ 

забезпечення 

діяльності 

Агентства  
структурні 

підрозділи 

Держрезерву 

Виконано: 

Листом від 14.12.2018 № 4122/0/4-18 направлено до 

Мінекономрозвитку для затвердження Першим віце-

прем'єр-міністром України – Міністром економічного 

розвитку і торгівлі України план роботи Держрезерву на 

2019 рік 

80 

 

Підготовка звітів про виконання плану роботи 

Держрезерву: 
- річний звіт за 2017 рік; 
- квартальні   звіти   про   стан     виконання   плану    

роботи Держрезерву на 2018 рік 

 

 

до 20 лютого 
до 10 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним 
звіт 

Відділ 

забезпечення 

діяльності 

Агентства 
структурні 

підрозділи 

Держрезерву 

Виконувалось: 

Річний звіт про виконання плану роботи Держрезерву на 

2017 рік сформовано та направлено до Мінекономрозвитку 

вих. від 12.02.2018 № 356/0/4-19. Звіт про виконання плану 

роботи Держрезерву за перший квартал 2018 року не 

подавався, оскільки річний план роботи Держрезерву 

затверджений 27.04.2018. Звіт про виконання плану роботи 

Державного агентства резерву України за перше півріччя 

наданий до Мінекономрозвитку листом № 1939/0/4-18 від 

10.07.2018, за третій квартал 2018 року- листом від 

10.10.2018 № 3285/0/4-18, за четвертий квартал – вих. від 

04.01.2019 № 60/0/4-19 

81 

 

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: 

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 подана 

до Мінекономрозвитку листами №1008/0/4-18 від 

10.04.2018, від 10.07.2018 № 1939/0/4-18, від 10.10.2018 № 

3285/0/4-18, від 04.01.2019 № 60/0/4-19 

82 
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  

Виконувалось: 

Протягом 2018 року відбулось три планових засідання 

Колегії (наказ від 29.03.2018 № 71 «Про введення в дію 

рішення Колегії від 22.03.2018», наказ від 28.08.2018 № 

204 «Про введення в дію рішення Колегії від 22.08.2018», 



 41 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Форма 

завершення 

заходу 

Відповідальний 

виконавець 
Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

(наказ від 03.01.2019 № 1 «Про введення в дію рішення 

Колегії від 27.12.2018») 

83 

Участь в організації та проведенні засідань Громадської 

ради при Держрезерві як заходах 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: 

Протягом звітного пероду взято участь в організації та 

проведенні засідань Громадської ради, яке за рішенням її 

Голови відбулись 26.02.2018 та 01.10.2018. Крім того, до 

Секретаріату Кабінету Міністрів України у встановлені 

терміни подаються звіти про діяльність громадської ради, 

утвореної при Державному агентстві резерву України 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 

листопада 2010 року № 996, та проведення консультацій з 

громадськістю 

 

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

звіту про виконання плану роботи Державного агентства резерву України за 2018 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 Гетьман Д.І.   

5 Відділ мобілізаційного резерву Топко Т.І.   

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

7 Відділ контролю за зберіганням матеріальних цінностей  Коваленко Є.М.   

8 Сектор управління персоналом  Волик Є.В.   

9 Сектор внутрішнього аудиту Дацик С.В.   

10 Режимно-секретний сектор Кохан Л.П.   

11 
Сектор забезпечення проведення процедур придбання та 

реалізації матеріальних цінностей 
Горошко І.Я. 

  

12 
Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та  

охорони праці 
Кіхтенко В.В. 

  

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

14 
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення 

корупції 
Некуй Р.М. 

  

 

 


