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РОЗДІЛ 1. ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2019 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 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 

Виконувалося: 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
05.12.2018 № 1043-0039 спільно з центральними та 
місцевими органами виконавчої влади опрацьовувалися 
проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо 
затвердження номенклатури і норм накопичення, зокрема 
про розбронювання матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву 

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 05.12.2018  

протягом року проекти 
розпоряджень 

Відділ 
мобілізаційного 

резерву 

Виконувалося: 
У 2019 році Держрезервом опрацьовано та відправлено на 
доопрацювання шість проектів щодо створення 
мобілізаційного резерву для Волинської ОДА, 
Тернопільської ОДА, Закарпатської ОДА, Вінницької 
ОДА, Житомирської ОДА, Миколаївської ОДА, 
опрацьовано пропозиції щодо номенклатури і норм 
накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного 
резерву надані Науково-технічним центром 
«Композиційні матеріали» при Інституті проблем 
матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної 
академії наук України», ДК «Укроборонпром», 
Міністерством внутрішніх справ України. Урядом 
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 
08.05.2019 № 304-р «Про затвердження номенклатури і 
норм накопичення та розбронювання матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву, створеного на 
підприємствах, які належать до сфери управління 
Міністерства оборони України, та скасування завдань з їх 
накопичення», та розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 24.10.2019 № 763-рт «Про скасування завдань 
з накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
резерву», визначених розпорядженнями Кабінету 
Міністрів України від 18.02.1998 № 99-рт, від 17.03.1998 
№ 164-рт, від 30.01.2003 № 47-рт, від 26.05.2004 № 328-рт 
для виконання мобілізаційних завдань (замовлень), 
скасованих постановою Кабінету Міністрів України від 
30.10.2008 № 948-0015. 
Також, у 2019 році Мінекономіки погоджено позицію 
Держрезерву щодо проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження номенклатури і 
норм накопичення та розбронювання матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву, створеного на 
підприємствах цивільної авіації, які Державною 
авіаційною службою України залучаються до виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період» 

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 

Виконувалося: 
Впродовж звітного періоду готувалися проекти 
розпоряджень Кабінету Міністрів України про 
розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного 
резерву, які зберігаються на підприємствах, щодо яких 
порушене справу про банкрутство, або які ліквідуються, а 
саме: ДП «Київська військово-картографічна фабрика»,  
ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 
Виробничий підрозділ «Мелітопольський моторний 
завод». З урахуванням пропозицій і зауважень від 
Мінекономіки доопрацьовувався проект розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про розбронювання 
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, 
створеного у АТ «Азовські мастила і оливи», яке 
ліквідовано. Робота ведеться 

ЗАВДАННЯ 1.2. РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНИХ ПРОЕКТІВ АКТІВ УРЯДУ 

1.2.1 

Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів 
України про передачу розброньованих матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву медичного 
призначення для потреб облдержадміністрацій 

протягом року проекти 
розпоряджень 

Відділ 
мобілізаційного 

резерву 

Виконувалося: 
Держрезервом погоджено без зауважень проект 
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного 
резерву, які зберігаються на складах комунального 
закладу «Обласна база спеціального медичного 
постачання» Запорізької обласної ради, та відпуск 
розброньованих матеріальних цінностей», яким 
передбачається здійснити відпуск розброньованих 
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву для 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
потреб комунального закладу охорони здоров’я «Обласна 
лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь». 
Наразі готується проект розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про відпуск (передачу) 
розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного 
резерву медичного призначення» для державної 
підтримки окремим лікувальним закладам охорони 
здоров’я на залізничному транспорті 

1.2.2 

Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів 
України про списання розброньованих матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву, в т.ч. медичного 
призначення, з подальшою їх утилізацією 

протягом року проекти 
розпоряджень 

Відділ 
мобілізаційного 

резерву 

Виконувалося: 
Держрезерв вживав заходи щодо спільного з 
Міністерством охорони здоров’я визначення порядку 
(механізму) списання (утилізації) матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву медичного призначення з 
простроченими термінами придатності (лікарських 
засобів, прекурсорів та морально і технічно застарілого 
медичного обладнання). Із керівниками підприємств та 
баз спецмедпостачання обговорювалися нагальні питання 
щодо подальшого зберігання матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву, призначених для виконання 
мобілізаційних завдань (замовлень), у звязку із 
закінченням термінів їх придатності. З метою підготовки 
відповідного проекту розпорядження Уряду проведено 
позапланову перевірку фактичної наявності матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву на КУ Тернопільської 
обласної ради «База спеціального медичного 
постачання», зокрема розброньованих наркотичних 
засобів та прекурсорів, термін зберігання яких закінчився 
і які підлягають утилізації та знищенню. Мінекономіки 
(листом від 11.06.2019 № 1777/0/4-19) запропоновано 
внести на розгляд Уряду зміни до статті 12 Закону 
України «Про державний матеріальний резерв» щодо 
утилізації, списання матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву, які є непридатними для 
використання. У грудні 2019 року КУ Тернопільської 
обласної ради «База спеціального медичного постачання» 
здійснено утилізацію неякісних лікарських засобів, до 
складу яких увійшли психотропні речовини та 
прекурсори. Утилізація здійснена на підставі акту  
Державної служби України з лікарських засобів та 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
контролю за наркотиками № 806-006.0.1/006.0/2-19 від 
17.10.2019 2019 

ЗАВДАННЯ 1.3. ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗБЕРІГАЧІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 
МОБІЛІЗАЦІЙНОГО РЕЗЕРВУ 

1.3.1 

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 

Виконувалося: 
Переміщення матеріальних цінностей мобілізаційного 
резерву здійснювалося на ДО «Комбінат «Зірка» з ПрАТ 
«Запорізький автомобілебудівний завод» Виробничий 
підрозділ «Мелітопольський моторний завод». 
Підготовлено розпорядження (наряд) на переміщення 
розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного 
резерву з ПАТ «Дніпроважпапіргірмаш» на відповідальне 
зберігання до ДП «Комбінат «Салют». Робота триває 

1.3.2 

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 

Вживалися заходи: 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
12.04.2002 № 532 (зі змінами) Держрезервом вживалися 
заходи щодо укладення договорів відповідального 
зберігання з підприємствами-зберігачами. Окремі 
підприємства підтверджують свої обов’язки відповідального 
зберігання, але відмовляються від укладення договорів на 
зберігання без будь-якого обґрунтування або взагалі не 
відповідають на пропозиції Держрезерву. Значна кількість 
підприємств не погоджується з умовами договору, типова 
форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.04.2002 № 532 

1.3.3 

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 

Виконувалося: 
Постійно здійснювалася взаємодія з Відділом 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо 
опрацювання річних звітів підприємств-відповідальних 
зберігачів стосовно стану матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву з виділенням самовільно 
використаних матеріальних цінностей 

1.3.4 

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 

Виконувалося: 
Керуючись вимогами Методичних рекомендацій, 
затверджених наказом Мінекономіки від 11.12.2001                 
№ 305-дск (із змінами) на підставі поданих звітів 
підприємств, зведених звітів міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, Відділ 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
мобілізаційного резерву аналізував, узагальнював подані 
відомості і формував зведений звіт з мобілізаційного 
резерву в розрізі міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади та підприємств, які належать до сфери 
їх управління. Крім річних звітів про наявність 
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву станом 
на 1 січня та матеріалів щодо проведення інвентаризації 
станом на 1 липня підприємства подають щокварталу 
довідку про наявність матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву. Зазначена інформація 
опрацьовувалася Відділом мобілізаційного резерву 
постійно 

1.3.5 

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 

Виконувалося: 
Відділом мобілізаційного резерву опрацьовувалися акти 
постійно-технічної комісії підприємств-відповідальних 
зберігачів розброньованих матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву для підготовки пропозицій щодо 
обсягів їх реалізації 

Пріоритет ІІ. РОЗРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНО ТА НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИХ КРИТЕРІЇВ ФОРМУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ І 
РОЗРАХУНКУ НОРМ НАКОПИЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ВІДПОВІДНО ДО 
СТРАТЕГІЧНИХ ПОТРЕБ ДЕРЖАВИ 

ЗАВДАННЯ 2.1 ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ МІНІСТЕРСТВ, ЦЕНТРАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ 
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЩОДО 
НОМЕНКЛАТУРИ ТА ОБСЯГІВ НАКОПИЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

2.1.1 Отримання від заінтересованих органів пропозицій 
щодо номенклатури та обсягів накопичення І півріччя 

пропозиції 
заінтересованих 

органів 

Управління 
державних 

резервів 

Вжито заходів: 
Держрезерв отримав пропозиції Адміністрації Державної 
прикордонної служби України (вх. № 2472/0/1-19 від 
03.05.2019), ДСНС (вх. № 2537/0/1-19 від 08.05.2019), Тилу 
Збройних Сил України Міноборони (вх. № 2450/0/1-19 від 
02.05.2019; вх. № 709/0/2-19ДСК від 24.05.2019; вх. №
2938/0/1-19 від 31.05.2019); Національної гвардії України 
(вх. № 79т від 02.05.2019); Національної поліції України 
(вх. № 2546/0/1-19 від 08.05.2019); Служби безпеки 
України (вх. № М75т від 19.04.2019), Міністерства 
охорони здоров’я України (вх. № 5602/01-19 від 
16.10.2019), Міністерства інфраструктури України (вх. № 
5713/0/1-19 від 23.10.2019) 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

2.1.2 
Узагальнення наданих заінтересованими органами 
пропозицій 

І півріччя 

підготовка 
узагальненого 

переліку 
матеріальних 

цінностей 

Управління 
державних 

резервів 

Управління державних резервів тримає на контролі 
надходження пропозицій до номенклатури матеріальних 
цінностей і норм їх накопичення, у тому числі 
незнижувального запасу від усіх заінтересованих органів 
виконавчої влади для їх узагальнення  

2.1.3 
Вжиття заходів щодо формування номенклатури 
матеріальних цінностей державного резерву та обсягів 
накопичення, у тому числі незнижуваного запасу 

І півріччя 

проект 
номенклатури 
матеріальних 
цінностей та 

обсягів 
накопичення 

Управління 
державних 

резервів 

Оскільки не всіма органами виконавчої влади надані 
пропозиції до номенклатури матеріальних цінностей і 
норм їх накопичення, у тому числі незнижувального 
запасу, було надіслано листи-нагадування з метою
прискорення надання таких пропозицій (вих. від 05.07.19 
№ 2063/0/4-19 та № 2757/0/4-19 від 20.09.2019) 

ЗАВДАННЯ 2.2 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ НОМЕНКЛАТУРУ 
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ І ОБСЯГИ НАКОПИЧЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ НЕЗНИЖУВАНИЙ ЗАПАС 

2.2.1 
Створення робочої групи по опрацюванню проекту 
номенклатури матеріальних цінностей державного 
резерву та обсягів накопичення 

ІІ півріччя 
наказ 

Держрезерву 

Управління 
державних 

резервів 
Управління 
правового 

забезпечення 
УкрНДІ «Ресурс» 

Держрезервом були надіслані листи заінтересованим 
органам виконавчої влади з метою прискорення надання 
пропозицій до номенклатури матеріальних цінностей і 
норм їх накопичення, у тому числі незнижувального 
запасу. Але, постановою Кабінету Міністрів України від 
02.09.2019 № 829 відбулася оптимізація системи 
центральних органів виконавчої влади в частині 
реорганізації, утворення, перейменування деяких 
міністерств. Зважаючі на викладене, продовжена робота 
щодо створення робочої групи по опрацюванню проекту 
номенклатури матеріальних цінностей державного резерву 
та обсягів накопичення  

2.2.2 
Вжиття заходів щодо підготовки положення про 
робочу групу з опрацювання проекту номенклатури 
матеріальних цінностей державного резерву 

ІІ півріччя 
положення про 
робочу групу 

Управління 
державних резервів 

Управління 
правового 

забезпечення 
УкрНДІ «Ресурс» 

Положення про робочу групу з опрацювання проекту 
номенклатури матеріальних цінностей державного резерву
та обсягів накопичення буде підготовлено після її 
створення 

2.2.3 
Вжиття заходів щодо підготовки пропозицій та 
рекомендацій робочої групи стосовно номенклатури 
матеріальних цінностей державного резерву 

ІІ півріччя 
протокольне 

рішення робочої 
групи 

Управління 
державних резервів 

Управління 
правового 

забезпечення  

Пропозиції та рекомендації робочої групи стосовно 
номенклатури матеріальних цінностей державного резерву
будуть підготовлені після створення робочої групи по 
опрацюванню проекту номенклатури матеріальних 
цінностей державного резерву та обсягів накопичення  

2.2.4 
Вжиття заходів щодо розроблення проекту рішення 
Кабінету Міністрів України на основі пропозицій та 

ІІ півріччя 
проект рішення 

Уряду 
Управління 

державних резервів 
Розроблення проекту рішення Кабінету Міністрів України 
на основі пропозицій та рекомендацій буде після 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
рекомендацій робочої групи Управління 

правового 
забезпечення 

Фінансове 
управління 

УкрНДІ «Ресурс» 

створення робочої групи по опрацюванню проекту 
номенклатури матеріальних цінностей державного резерву 
та обсягів накопичення  

Пріоритет ІІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З МЕТОЮ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ З УРАХУВАННЯМ 
ПЕРЕДОВОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ, У ТОМУ ЧИСЛІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
РЕФОРМ  
ЗАВДАННЯ 3.1 РОЗРОБЛЕННЯ, УЗГОДЖЕННЯ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ ЦОВВ, А ТАКОЖ ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

3.1.1 

Погодження з ЦОВВ проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України “Про схвалення Концепції 
реформування системи державного матеріального 
резерву України” 

мат 

ІІ квартал проект 
розпорядження  

Управління 
правового 

забезпечення 

Групою Народних депутатів України поданий та 
зареєстрований у Верховній Раді України 02.02.2018 за № 
7543 проект Закону України «Про стратегічні резерви», 
який повністю підтримувався Держрезервом. Отже, 
Концепція реформування системи державного резерву
доопрацьовувалася з урахуванням вищезазначеної 
інформації 

3.1.2 

Подання проекту розпорядження “Про схвалення 
Концепції реформування системи державного 
матеріального резерву України” на розгляд Кабінету 
Міністрів України 

ІІІ квартал розпорядження  
Управління 
правового 

забезпечення 

Групою Народних депутатів України поданий та 
зареєстрований у Верховній Раді України 02.02.2018 за № 
7543 проект Закону України «Про стратегічні резерви», 
який повністю підтримувався Держрезервом. Отже, 
Концепція реформування системи державного резерву 
доопрацьовувалася з урахуванням вищезазначеної 
інформації 

3.1.3 

Сприяння в опрацюванні та прийнятті Верховною 
радою України нової редакції Закону України “Про 
державний матеріальний резерв”, яка враховуватиме 
Концепцію реформування державного матеріального 
резерву 

ІV квартал законопроект 
Управління 
правового 

забезпечення 

За інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті 
Верховної Ради України, відкликано законопроект, 
зареєстрований за № 7543 

3.1.4 

Підготовка та супроводження проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про реалізацію пілотного 
проекту проведення електронних аукціонів з реалізації 
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

ІV квартал розпорядження  

Управління 
правового 

забезпечення 
Сектор 

забезпечення 
проведення 
процедур 

Виконано: 
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 
04.12.2019 № 985 «Про реалізацію експерементального 
проекту з проведення електронних аукціонів з реалізації 
матеріальних цінностей державного матеріального 
резерву», якою затверджено Порядок реалізації 
експериментального проекту з проведення електронних 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
придбання та 

реалізації 
матеріальних 

цінностей 

аукціонів з реалізації матеріальних цінностей державного 
матеріального резерву, що набув чинності з 10.12.2019 

Пріоритет ІV. НАКОПИЧЕННЯ (ПОНОВЛЕННЯ) У ДЕРЖАВНОМУ РЕЗЕРВІ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 
ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ТА ОБСЯГІВ НАКОПИЧЕННЯ 

ЗАВДАННЯ 4.1. ОПРАЦЮВАННЯ СТАНУ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ 
ТА ОБСЯГІВ НАКОПИЧЕННЯ 

4.1.1 

Опрацювання річних звітів щодо наявності 
матеріальних цінностей державного резерву, наданих 
підвідомчими організаціями, підприємствами та 
пунктами відповідального зберігання 

І квартал службова записка 
Управління 
державних 

резервів 

Виконано: 
Управлінням державних резервів опрацьовано звіти про 
наявність та рух матеріальних цінностей державного 
резерву, які надійшли від державних організацій та 
державних підприємств, що відносяться до сфери 
управління Держрезерву та ПВЗ, у тому числі: 
43 звітів; 
30 звітів з грифом ДСК; 
10 звітів з грифом «таємно» 

4.1.2 
Вжиття заходів щодо доведення наявності 
матеріальних цінностей до затверджених обсягів 
накопичення, у першу чергу до незнижуваного запасу 

І квартал 

пропозиції до 
річного плану 

закупівель 
матеріальних 
цінностей до 

рівня 
накопичення 

Управління 
державних резервів

Фінансове 
управління 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та 
фінансової 
звітності 
Сектор 

забезпечення 
проведення 
процедур 

придбання та 
реалізації 

матеріальних 
цінностей 

Виконано: 
Надано службові записки Голові Держрезерву від 
14.02.2019 № 0.64/36, від 06.03.2019 № 0.63/21 

ЗАВДАННЯ 4.2. ЗАХОДИ ЩОДО ПОПОВНЕННЯ ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ 

4.2.1 
Підготовка заявок на закупівлю матеріальних 
цінностей до державного резерву відповідно до 

протягом року 
заявка на 

проведення 
Управління 

державних резервів 
Виконувалося: 
До Сектору забезпечення проведення процедур 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
затвердженого Річного плану закупівель закупівлі товарів, 

робіт і послуг за 
державні кошти 

Управління 
правового 

забезпечення 
Фінансове 
управління 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та фінансової 
звітності 

Сектор забезпечення 
проведення процедур 

придбання та 
реалізації 

матеріальних 
цінностей 

УкрНДІ «Ресурс» 

придбання та реалізації матеріальних цінностей надано 
заявки: 
- від 18.03.2019 № 0.64/63 (цукор); 
- від 16.04.2019 № 0.64/83 (консерви молочні); 
- від 26.04.2019 № 0.64/101    (послуги        з        утилізації 
консервів м’ясних); 
- від 26.04.2019 № 0.64/103 (масло вершкове); 
- від 11.05.2019 № 0.64/112 (цукор); 
- від 10.06.2019 № 0.64/126 (консерви молочні); 
- від 05.08.2019 № 0.64/178 (цукор); 
- від 06.08.2019 № 0.64/180 (зерно); 
- від 06.08.2019 № 0.64/181 (зерно); 
- від 28.08.2019 № 0.64/215 (олія); 
- від 03.09.2019 № 0.64/223 (чай); 
- від 17.04.2019 № 0.63/42 (костюми бавовняні);  
- від 23.04.2019 № 0.63/46 (бензин автомобільний); 
- від 23.04.2019 № 0.63/49 (паливо дизельне); 
- від 23.04.2019 № 0.63/50 (паливо дизельне) 

ЗАВДАННЯ 4.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

4.3.1 

Підготовка проектів та вчасна публікація змін до 
Річного плану закупівель, Тендерної документації, 
оголошень, рішень, протоколів Тендерного комітету та 
проведення засідань Тендерного комітету 

протягом року 

тендерна 
документація, 
оголошення, 
рішення та 
протоколи 

Тендерного 
комітету 

Сектор 
забезпечення 
проведення 
процедур 

придбання та 
реалізації 

матеріальних 
цінностей 

Тендерний комітет 

Виконувалося: 
Протягом року оголошувалися та супроводжувалися – 23 
процедури закупівлі матеріальних цінностей для 
закладення до державного резерву, 2 переговорні 
процедури на постачання теплової і електричної енергії 
та 12 процедур зі звітуванням про укладені договори. 
Розроблялася тендерна документація, оголошення та 
проекти договорів за кожною оголошеною процедурою з 
внесенням змін до річного плану закупівель, за 12 
процедурами – оприлюднено звіти про укладені 
договори. Протягом року за результатами засідань 
тендерного комітету сформовано 61 протокол. За 
результатами проведених тендерів укладено два договори 
на поставку матеріальних цінностей до державного 
резерву: бензин (111,873 млн. грн. з економією близько 
8,9 млн. грн.) та м’ясо яловичини 1 кат. глибокої 
заморозки (15,598 млн. грн. з економією близько 3,9 млн. 
грн.), 1 договір на послуги з утилізації консервів м’ясних 
та 2 договори на надання послуг з тепло та електро 
постачання  
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

Пріоритет V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ТА В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ПРОВЕДЕННЯ ОСВІЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ 
ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПЛАНУ ОСВІЖЕННЯ 

ЗАВДАННЯ 5.1. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ У ПОРЯДКУ ОСВІЖЕННЯ 

5.1.1 
Вжиття заходів щодо закладення матеріальних 
цінностей до державного резерву у порядку освіження 

І квартал 

пропозиції до 
річного плану 

закупівель 
матеріальних 
цінностей у 

порядку 
освіження 

Управління 
державних 

резервів 
Фінансове 
управління 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та 
фінансової 
звітності 
Сектор 

забезпечення 
проведення 
процедур 

придбання та 
реалізації 

матеріальних 
цінностей 

УкрНДІ «Ресурс» 

Виконано: 
До Сектору забезпечення проведення процедур придбання 
та реалізації матеріальних цінностей службовою запискою 
від 18.03.2019 № 0.64/62 надано пропозиції до річного 
плану закупівель щодо закладення цукру до державного 
резерву. Службовою запискою від 06.03.2019 № 0.63/21 
надано пропозиції до річного плану закупівель щодо 
палива дизельного, бензину, вугілля, костюмів 
бавовняних, шапок 

5.1.2 
Підготовка заявок на закупівлю матеріальних 
цінностей до державного резерву відповідно до 
затвердженого Річного плану закупівель 

протягом року 

заявка на 
проведення 

закупівлі товарів, 
робіт і послуг за 

державні кошти в 
порядку 

освіження 

Управління 
державних 

резервів 
Управління 
правового 

забезпечення 
Фінансове 
управління 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та 
фінансової 
звітності 
Сектор 

забезпечення 
проведення 

Виконувалося: 
До Сектору забезпечення проведення процедур 
придбання та реалізації матеріальних цінностей надано 
пропозиції щодо внесення змін до річного плану 
закупівель: 
- від 16.04.2019 № 0.64/84 (консерви молочні); 
- від 26.04.2019 № 0.64/102 (масло вершкове); 
- від 11.05.2019 № 0.64/111 (цукор); 
- від 06.06.2019 № 0.64/123 (консерви молочні); 
- від 01.07.2019 № 0.64/137 (зерно); 
- від 02.08.2019 № 0.64/173 (цукор); 
- від 23.08.2019 № 0.64/209 (олія); 
- від 02.09.2019 № 0.64/220 (чай);  
- від 18.04.2019 № 0.63/45    (бензин     автомобільний       і 
дизельне пальне); 
- від 25.10.2019 № 0.63/134 (дизельне пальне). 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
процедур 

придбання та 
реалізації 

матеріальних 
цінностей 

УкрНДІ «Ресурс» 

заявки: 
- від 18.03.2019 № 0.64/63 (цукор); 
- від 16.04.2019 № 0.64/83 (консерви молочні); 
- від 26.04.2019 № 0.64/101       (послуги     з      утилізації 
консервів м’ясних); 
- від 26.04.2019 № 0.64/103 (масло вершкове); 
- від 11.05.2019 № 0.64/112 (цукор); 
- від 10.06.2019 № 0.64/126 (консерви молочні); 
- від 05.08.2019 № 0.64/178 (цукор); 
- від 06.08.2019 № 0.64/180 (зерно); 
- від 06.08.2019 № 0.64/181 (зерно); 
- від 28.08.2019 № 0.64/215 (олія); 
- від 03.09.2019 № 0.64/223 (чай); 
- від 23.04.2019 № 0.63/46 (бензин автомобільний); 
- від 23.04.2019 № 0.63/49 (паливо дизельне); 
- від 23.04.2019 № 0.63/50 (паливо дизельне).  
Відповідно до проведених торгів укладено договір від 
21.03.2019 №юр-2/92-2019 на закупівлю 200,0 т м’яса до 
державного резерву (виконано 100%). 
З ФОП Коваленко А.А. укладено договір від 11.11.2019 
№юр-2/95п-2019 про поставку та закладення до 
державного резерву чаю (не виконано, розпочато 
претензійно-позовну роботу).  
До фінансового Управління було надано службову 
записку (№ 0.63/115 від 20.09.2019) щодо реального 
фінансування для проведення процедури закупівлі 
костюмів бавовняних у державний резерв відповідно до 
плану освіження 2019 року 

ЗАВДАННЯ 5.2. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ У ПОРЯДКУ ОСВІЖЕННЯ 

5.2.1 
Вжиття заходів щодо початку проведення процедури 
реалізації матеріальних цінностей у порядку освіження 

протягом року 
заявки на 

реалізацію 

Управління 
державних резервів

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та 
фінансової 
звітності 
Сектор 

забезпечення 
проведення 

Виконувалося: 
Лист до ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» від 
11.03.2019 № 852/0/4-19 щодо проведення оцінки 
консервів м’ясних та олії соняшникової. 
Лист до ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» від 
27.03.2019 № 1027/0/4-19 щодо проведення оцінки шапок 
і костюмів бавовняних. 
Звіт про оцінку олії соняшникової (лист ТОВ 
«Консалтингова компанія «Острів» від 20.03.2019 № 
03/230) направлено до Мінекономрозвитку листом від 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
процедур 

придбання та 
реалізації 

матеріальних 
цінностей 

21.03.2019 № 963/0/4-19. 
Звіт про оцінку консервів м’ясних (лист ТОВ 
«Консалтингова компанія «Острів» від 21.03.2019 № 
03/234) направлено до Мінекономрозвитку листом від 
21.03.2019 № 962/0/4-19.  
Лист до ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» від 
15.04.2019 № 1231/0/4-19 щодо проведення оцінки 
консервів молочних та цукру. 
Звіт про оцінку консервів молочних (лист ТОВ 
«Консалтингова компанія «Острів» від 22.04.2019 № 
04/296) направлено до Мінекономрозвитку листом від 
25.04.2019 № 1342/0/4-19. 
Звіт про оцінку цукру (лист ТОВ «Консалтингова 
компанія «Острів» від 23.04.2019 № 04/297) направлено 
до Мінекономрозвитку листом № 1343/0/4-19 від 
25.04.2019. 
Звіт про оцінку шапок (лист ТОВ «Консалтингова 
компанія «Острів» від 23.04.2019 № 04/298) направлено 
до Мінекономрозвитку листом № 1345/0/4-19 від 
25.04.2019. 
Звіт про оцінку костюмів бавовняних (лист ТОВ 
«Консалтингова компанія «Острів» від 22.04.2019 № 
04/295) направлено до Мінекономрозвитку листом від 
25.04.2019 № 1345/0/4-19. 
Листи до ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» щодо 
проведення оцінки від 29.07.2019 № 2242/0/4-19 
консервів молочних, від 29.07.2019 № 2241/0/4-19 
консервів рибних, від 19.08.2019 № 2447/0/4-19 масла 
вершкового, від 06.09.2019 № 2633/0/4-19 цукру та чаю, 
від 14.08.2019 № 2412/0/4-19 товарів медичного 
призначення, від 06.09.2019 № 2632/0/4-19 вугілля. 
Звіт про оцінку консервів молочних (лист ТОВ 
«Консалтингова компанія «Острів» від 21.08.2019 № 
08/416) та звіт про оцінку консервів рибних (лист ТОВ 
«Консалтингова компанія «Острів» від 21.08.2019 №  
08/417) було повернуто на доопрацювання. 
Звіт про оцінку консервів рибних (лист ТОВ 
«Консалтингова компанія «Острів» від 28.08.2019 № 
08/421) було направлено до Мінекономрозвитку листом 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
від 30.08.2019 № 2563/0/4-19. 
Звіт про оцінку масла вершкового (лист ТОВ 
«Консалтингова компанія «Острів» від 30.08.2019 
№08/423) було направлено листом від 02.09.2019 № 
2572/0/4-19. 
Звіт про оцінку цукру та чаю (лист ТОВ «Консалтингова 
компанія «Острів» від 11.09.2019 № 09/452) направлено 
до Мінекономіки листом від 16.09.2019 № 2712/0/4-19. 
Звіт про оцінку товарів медичного призначення (лист 
ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» від 04.09.2019 № 
09/448) направлено до Мінекономіки листом від 
09.09.2019 № 2652/0/4-19. 
Звіт про оцінку вугілля (лист ТОВ «Консалтингова 
компанія «Острів» від 17.09.2019 № 09/476) направлено 
до Мінекономіки листом від 18.09.2019 № 2742/0/4-19. 
До УкрНДІ «Ресурс» надавались листи щодо проведення 
дослідження цінових пропозицій на ринку консервів 
рибних (від 23.10.2019 № 3066/0/4-19), олії (від  
06.09.2019 № 2630/0/4-19). 
Держрезервом направлено лист від 06.11.2019 № 
3182/0/4-19 до «Української міжрегіональної товарної 
біржі» щодо проведення повторної оцінки консервів 
рибних. Листом від 20.11.2019 № 3329/0/4-19 Держрезерв 
просив повернути лист від 06.11.2019 № 3182/0/4-19 у 
зв’язку з необхідністю доопрацювання вихідної 
інформації. 
Держрезервом направлено лист від 20.11.2019 № 
3331/0/4-19 до ТОВ «Бізнес Орієнтир» щодо проведення 
повторної оцінки консервів рибних.  
Звіт про оцінку консервів рибних (лист ТОВ «Бізнес 
Орієнтир» від 25.11.2019 № 230/103) було направлено до 
Мінекономіки листом від 25.11.2019 № 3363/0/4-19. 
Листом від 06.12.2019 № 3463/0/4-19 Держрезерв просив 
ТОВ «Бізнес Орієнтир» доопрацювати звіт про оцінку 
консервів рибних з урахуванням зауважень 
Мінекономіки, наданих листом № 2715-10/50674-03 від 
02.12.2019. 
До Фонду державного майна України направлено звіт про 
оцінку консервів рибних, наданий ТОВ «Бізнес 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
Орієнтир» листом від 18.12.2019 №230/115. На 
сьогоднішній день відповіді не надходило. 
Надіслані листи до ТОВ «Консалтингова компанія 
«Острів» щодо проведення оцінки від 08.10.2019 № 
2936/0/4-19 на яке отримано Звіт про оцінку дизельного 
пального ДП-Арк-Євро5-ВО згідно з ДСТУ 7688:2015 
(лист ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» від 
24.10.2019 № 10/520) направлено до Мінекономіки 
листом від 25.10.2019 №3093/0/4-19. 
До Сектору забезпечення проведення процедур 
придбання та реалізації матеріальних цінностей надано 
переліки матеріальних цінностей, що підлягають 
реалізації для затвердження лотів: 
- від 27.02.2019 № 0.64/50 (олія, консерви м’ясні); 
- від 06.03.2019 № 0.63/22 (паливо дизельне, вугілля, 
костюми бавовняні, шапки); 
- від 08.04.2019 № 0.64/72 (консерви молочні, цукор); 
- від 07.05.2019 № 0.63/51 (шапки і костюми бавовняні); 
- від 21.06.2019 № 0.63/73 (бензин); 
- від 01.07.2019 № 0.64/136 (консерви рибні); 
- від 05.08.2019 № 0.64/177 (масло вершкове); 
- від 23.08.2019 № 0.64/203 (чай, цукор); 
- від 23.08.2019 № 0.64/204 (олія); 
- від 29.07.2019 №0.63/84 (товари медичного призначення); 
- від 27.08.2019 № 0.63/101 (вугілля); 
- від 20.09.2019 №0.63/117 (пальне дизельне 
довготривалого зберігання); 
Надано заявки: 
- від 11.04.2019 № 0.64/78 (консерви м’ясні); 
- від 07.05.2019 № 0.64/107 (цукор, консерви молочні); 
- від 09.09.2019 № 0.64/226 (консерви рибні, масло 
вершкове); 
- від 27.09.2019 № 0.64/238 (чай, цукор);  
- від 17.09.2019 № 0.63/111 (товари медичного 
призначення); 
- від 27.09.2019 № 0.63/119 (вугілля); 
- від 30.10.2019 №0.64/258 (олія); 
- від 04.11.2019 № 0.63/141 (дизельне пальне) 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

5.2.2 

Вжиття заходів щодо здійснення реалізації 
матеріальних цінностей у порядку освіження на 
аукціоні відповідно до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 25.08.2004 № 1078 (зі змінами) 

протягом року 
проведені 
аукціони 

Управління 
державних резервів

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та 
фінансової 
звітності 
Сектор 

забезпечення 
проведення 
процедур 

придбання та 
реалізації 

матеріальних 
цінностей 

 
Виконувалося: 
Відповідно до проведених аукціонів укладено договори 
на реалізацію цукру від 11.06.2019 №юр-2в/210п-2019, 
від 11.06.2019 №юр-2в/211п-2019, всього відпущено 1,0 
тис.т. цукру. Відповідно до проведених аукціонів 
укладено договори на відпуск масла вершкового від 
12.11.2019 №юр-2в/330п-2019, №юр-2в/232п-2019 від 
19.11.2019, від 19.11.2019 №юр-2в/231п-2019, від 
25.11.2019 №юр-2в/233п-2019, всього відпущено 0,3 
тис.т. масла вершкового. Аукціони з реалізації консервів 
рибних (від 16.10.2019, від 04.11.2019, від 19.11.2019, від 
03.12.2019, від 16.12.2019), олії (від 29.11.2019, від 
16.12.2019), чаю та цукру (від 29.10.2019, від 13.11.2019, 
від 03.12.2019, від 16.12.2019), вугілля (від 29.10.2019, від 
13.11.2019, від 03.12.2019, від 16.12.2019), дизельне 
пальне (від 29.11.2019, від 16.12.2019), шапки (від 
01.10.2019, від 04.11.2019), матеріальні цінності 
медичного призначення (від 16.10.2019, від 04.11.2019, 
від 03.12.2019 та від 16.12.2019) визнані такими, що не 
відбулись. 
 
Також, до міністерств та відомств надавались листи з 
пропозиціями придбання матеріальних цінностей 
державного резерву: від 11.12.2019 № 3514/0/4-19 до 
Державної пенітенціарної служби України, № 3515/0/4-19 
до Державної кримінально-виконавчої служби України, 
№ 3516/0/4-19 до Адміністрації Державної прикордонної 
служби України, № 3517/0/4-19 до Державної фіскальної 
служби України, № 3518/0/4-19 до Служби безпеки 
України, № 3519/0/4-19 до Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, № 3520/0/4-19 до Міністерства 
оборони України, № 3521/0/4-19 до Міністерства юстиції 
України. Відповідно до отриманих відповідей (ДСНС, 
Державної фіскальної служби України, Адміністрації 
Державної прикордонної служби України) міністерства 
не зацікавлені у придбанні матеріальних цінностей 
державного резерву. 
З метою недопущення доведення до закінчення строку 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
придатності цукру державного резерву та нанесення 
збитків державі, Держрезервом підготовлено та надано до 
Мінекономіки проект розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про відпуск матеріальних цінностей із 
незнижуваного запасу державного матеріального 
резерву» (листи від 12.09.2019 № 2690/0/4-19, від 
31.10.2019 № 3140/0/4-19, від 08.11.2019 № 3211/0/4-19), 
Мінфіну (від 18.11.2019 № 3291/0/4-19), Мін'юсту (від 
29.11.2019 № 3417/0/4-19). Цей проект прийнято 
Кабінетом Міністрів України від 24.12.2019 №1363-р, 
потребує погодження з Верховною Радою України. 
Було надіслано лист Міністерству оборони України з 
пропозицією закупівлі у Держрезерва дизельного 
пального (від 04.09.2019 № 2604/0/4-19) на яке було 
отримано відмову (лист від 23.10.2019 № 5705/0/1-2019). 
 

Загалом, протягом року сформовано 227 лотів, в тому 
числі з матеріальних цінностей державного резерву 183 
лота, мобілізаційного резерву – 44 лоти. Проведено 43 
засідання аукціонного комітету з реалізації матеріальних 
цінностей щодо проведення аукціонів з реалізації (за 179 
лотами), в тому числі – 11 результативних (за 34 лотами). 
Реалізовано матеріальних цінностей державного резерву 
на суму 45496474,00 грн (початкова вартість – 40718751,00 
грн.), розброньованих матеріальних цінностей 
мобілізаційного резерву на суму 4487700,00 грн. 
(початкова вартість – 4054953,00 грн.) 
 

ЗАВДАННЯ 5.3. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

5.3.1 
Підготовка та проведення процедур реалізації 
матеріальних цінностей та проведення засідань 
Аукціонного комітету 

протягом року 

формування 
Порядку денного, 

протоколи 
Аукціонного 

комітету 

Сектор 
забезпечення 
проведення 
процедур 

придбання та 
реалізації 

матеріальних 
цінностей 

Аукціонний 
комітет 

Виконувалося: 
Для проведення аукціонів сформовано 31 порядок 
денний; за результатами аукціонів оформлено 123 
протоколи рішень аукціонного комітету 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

Пріоритет VІ. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, 
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, У Т.Ч. ЗА РАХУНОК МОДЕРНІЗАЦІЇ, 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ 

ЗАВДАННЯ 6.1. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДВІДОМЧИХ ДЕРЖАВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

6.1.1 

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 
надійності та 

оновлення основних 
фондів 

Фінансове 
управління 

Виконано: 
12 державними організаціями та 11 державними 
підприємствами затверджено плани організаційно-
технічних заходів із підвищення експлуатаційної 
надійності та оновлення основних фондів 

6.1.2 

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: 
Проведено аналіз виконання планів організаційно-
технічних заходів із підвищення експлуатаційної 
надійності та оновлення основних фондів 12 державними
організаціями та 11 державними підприємствами за 
результатами 2019 року 

6.1.3 

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 

Виконувалося: 
Проведено аналіз виконання заходів з енергозбереження           
12 державними організаціями та 11 державними 
підприємствами за результатами 2019 року 

ЗАВДАННЯ 6.2. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖРЕЗЕРВУ 

6.2.1 

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 

Виконувалося: 
Було проведено 10 засідань Погоджувальної ради, серед 
яких 4 засідання – звітування директорів державних 
організацій та підприємств за результатами роботи за ІV
кв. 2018року і 2018 рік, та презентація стратегічних планів 
розвитку підприємств і організацій на середньострокову 
перспективу, а також 6 внутрішніх засідань 



 19

№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

6.2.2 

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 

Протягом 2019 року реорганізація державних організацій, 
які фінансуються за рахунок коштів держбюджету, в 
державні підприємства не здійснювалася 

6.2.3 
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 

Виконувалося: 
Штатна чисельність працівників державних підприємств 
у 2019 році зменшилась на 4,5%: станом на 01.01.2019 
штатна чисельність – 1431 од., станом  на 01.01.2020 – 
1366 од. Штатна чисельність працівників державних 
організацій та УкрНДІ «Ресурс» у 2019 році не 
скорочувалася 

ЗАВДАННЯ 6.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДВІДОМЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 

6.3.1 Проведення моніторингу впровадження аудиторських 
рекомендацій постійно листи, довідки, 

інформації 

Сектор 
внутрішнього 

аудиту 

Виконувалося: 
За результатами проведених аудитів Сектором 
внутрішнього аудиту постійно здійснювався мониторинг 
впроваджених рекомендацій. За результатами 
аудиторських досліджень протягом 2019 року об’єктам 
аудиту були надані 26 рекомендацій щодо усунення 
виявлених недоліків, з яких 4 виконано, 3 – в стадії 
виконання, 5 – термін виконання не настав та 14 
рекомендацій – не виконані (ДП «Хлібна база № 85»). 
Питання моніторингу впровадження рекомендацій 
розглянуто на засіданні колегії Держрезерву в березні 2019 
року 

6.3.2 Звітування Голові Держрезерву про результати 
проведених аудитів 

 
 
 

постійно по мірі 
проведення 

аудитів 
доповідні записки 

Сектор 
внутрішнього 

аудиту 

Виконувалося: 
Сектор внутрішнього аудиту постійно доповідав Голові 
Держрезерву про результати проведення аудитів. Так у 
звітному періоді надано доповіді с/з № 0.70/4-3 від 
21.01.2019, № 0.70/4-32, № 0.70/4-33 від 03.10.2019, № 
0.70/4-55 від 21.12.2019. Результати проведення 
внутрішніх аудитів за 2018 рік було заслухано та 
обговорено на засіданні колегії Держрезерву у березні 
2019 року 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

Пріоритет VІІ. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 25.10.2017 № 
1106 «ПРО ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ, З ОДНІЄЇ СТОРОНИ, ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ, 
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМЗ АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ І ЇХНІМИ ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ, З ІНШОЇ СТОРОНИ» 

ЗАВДАННЯ 7.1. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ, З ОДНІЄЇ СТОРОНИ, ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ, ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМЗ АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ І ЇХНІМИ ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ, З 
ІНШОЇ СТОРОНИ В НАПРЯМКУ ФОРМУВАННЯ МІНІМАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 

7.1.1 

 
Підготовка та затвердження бюджету інженерно-
технічних заходів, необхідних для зберігання 
мінімальних запасів нафтопродуктів на комбінатах, що 
належать до сфери управління Держрезерву 

І квартал звіт 

Фінансове 
Управління 
Управління 
правового 

забезпечення 

Виконано: 
Спеціалістами УкрНДІ «Ресурс» було здійснено аналіз 
технічного стану резервуарного парку нафтових баз, які 
входять до системи державного резерву України, а також 
визначено обсяг фінансування, необхідний для проведення 
інженерно-технічних заходів і підготовки нафтових баз 
для формування мінімальних запасів нафти та 
нафтопродуктів 

7.1.2 
Співпраця з Європейським Енергетичним 
Співтовариством щодо імплементації Директиви 
2009/119/ЕС в Україні  

протягом року 
листування, 

зустрічі 
Фінансове 

Управління 

Виконувалося: 
Постійно проводилося інформування представників 
Європейського Енергетичного Співтовариства щодо 
поточної ситуації з імплементації Директиви 2009/119/ЕС 
у вигляді електронних листів 

7.1.3 
Участь у розробці національного плану подолання 
кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів  

ІІ квартал розпорядження 

Управління 
правового 

забезпечення 
Фінансове 

Управління 

Виконано: 
Розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження національного плану подолання 
кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів 

7.1.4 
Вжиття заходів щодо погодження законопроекту «Про 
мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів» із 
заінтересованими органами виконавчої влади  

ІІ квартал законопроект 

Управління 
правового 

забезпечення 
Фінансове 
управління 

Вжито заходів: 
Проведено офіційні зустрічі з органами статистики та з 
Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки 

7.1.5 
Участь у забезпеченні супроводження розгляду 
Верховною Радою України проекту закону «Про 
мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів» 

ІІІ квартал  законопроект 

Управління 
правового 

забезпечення 
Фінансове 

Управління 

Вжито заходів: 
Проведено зустрічі та обговорення із заінтересованими 
органами 

7.1.6 
Вжиття заходів щодо погодження із заінтересованими 
органами виконавчої влади розпорядження Кабінету 
Міністрів України про схвалення моделі (концепції) 

І квартал розпорядження 
Управління 
правового 

забезпечення 

Вжито заходів: 
Розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження моделі підтримки мінімальних запасів 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
підтримки мінімальних запасів нафти та 
нафтопродуктів  

Фінансове 
Управління 

сирої нафти та нафтопродуктів та їх використання у разі 
порушення постачання нафти» погоджено із 
заінтересованими органами виконавчої влади. Разом з тим, 
Міністерство юстиції України не погодило зазначений 
проект, надавши висновок листом від 17.07.2019 № 
347/15467-26-19/8.1.2 

ЗАВДАННЯ 7.2. РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З МЕТОЮ НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПРАВА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ВІДПОВІДНО ДО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В РАМКАХ УГОДИ ПРО АСАЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

7.2.1 
Підготовка законодавчих актів щодо внесення змін до 
Податкового та Бюджетного кодексів України  

ІV квартал 
законопроект 

Управління 
правового 

забезпечення 

Не прийнято закон про мінімальні запаси нафти та 
нафтопродуктів, отже відсутні підстави для розроблення 
змін до Податкового і Бюджетного кодексів України 

 

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 
Розробка та затвердження квартальних планів 
проведення контрольних заходів щодо відповідальних 
зберігачів 

щокварталу квартальний план 

Відділ контролю за 
зберіганням 

матеріальних 
цінностей 

Виконувалося: 
Відділом контролю за зберіганням матеріальних цінностей 
розроблено, а Головою Держрезерву затверджено плани
проведення контрольних заходів щодо відповідальних 
зберігачів на 1-4 квартали 2019 року 

2 

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, освіження 
(поновлення), відпуску, своєчасного повернення 
позичених матеріальних цінностей, а також 
відповідності зазначених цінностей затвердженій 
номенклатурі, встановленим стандартам і технічним 
умовам 

протягом року контрольний захід 

Відділ контролю за 
зберіганням 

матеріальних 
цінностей 

Виконувалося: 
За звітний період проведено 40 контрольних заходів з 
питань забезпечення збереження матеріальних цінностей 
державного (в т.ч. мобілізаційного) резерву, з яких 18 –
планових та 22 в позаплановому порядку. За результатами 
роботи складено акти і підготовлено матеріали проведення 
контрольних заходів які направлено до відповідних 
структурних підрозділів 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Виконувалося: 
Управлінням державних резервів опрацьовано звіти про 
наявність та рух матеріальних цінностей державного 
резерву, які надійшли від державних підприємств та 
організацій, що належать до сфери управління 
Держрезерву та ПВЗ, у тому числі: 
- 165 звітів; 
- 150 звітів з грифом ДСК; 
- 37 звітів з грифом «таємно». 
- 14 пропозицій з грифом ДСК та 6 з грифом «таємно» до 
плану освіження матеріальних цінностей на 2020 рік; 
14 листів з грифом ДСК з матеріалами інвентаризації 
матеріальних цінностей державного резерву. 
Відповідно до наказу Держрезерву від 06.11.2019 № 199 на 
підприємствах і організаціях проведено інвентаризацію 
матеріальних цінностей державного резерву. 
Підприємствами надіслано матеріали інвентаризації: 
ДП «Стрийський КХП №1» (№ 1498/0/2-19ДСК від 
18.12.2019), ДП «Кіровоградський КХП №2» (від 
17.12.2019 № 1496/0/2-19ДСК), ДП «Хлібна база №76»( від 
13.12.2019 № 1490/0/2-19ДСК), ДП «Златодар» (від 
09.12.2019 № 1480/0/2-19ДСК), ДП «Комбінат «Салют» 
(від 06.12.2019 № 1478/0/2-19ДСК); ДО «Комбінат 
«Прогрес» (від 02.12.2019 № 1465/0/2-19ДСК); ДП «Хлібна 
база №73» (від 28.11.2019 № 1463/0/2-19 ДСК); 
ДО «Комбінат «Айстра» (№ 1455/0/2-19ДСК від 
21.11.2019); ДО «Комбінат «Зірка» (від 09.12.2019 № 
6604/0/1-19); ДО «Комбінат «Естафета» (№ 1493/0/2-19 
ДСК від 17.12.2019); ДО «Комбінат «Планета» (№ 
1492/0/2-19ДСК від 17.12.2019); ДО «Комбінат «Рекорд» 
(№ 1444/0/2-19ДСК від 20.11.2019); ДО «Комбінат 
«Дніпро» (№ 1486/0/2-19ДСК від 11.12.2019); 
ДО «Комбінат «Трикутник» (№ 1485/0/2-19ДСК від 
10.12.2019); ДО «Комбінат «Троянда» (від 05.12.2019 № 
1474/0/2-19ДСК); 
До Мінекономіки направлено листи щодо проведення 
суцільної інвентаризації (вих. від 29.11.2019 № 3418/0/4-19 
та від 11.12.2019 № 3511/0/4-19) 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

4 
Підготовка та подання до Мінекономрозвитку плану 
освіження матеріальних цінностей державного резерву 
на 2020 рік  

ІV квартал 
розпорядження 

Кабінету 
Міністрів України 

Управління 
державних 

резервів 

Виконано: 
План освіження матеріальних цінностей державного 
резерву на 2020 рік підготовлено та подано листом від 
07.11.2019 (має гриф) 

5 

Проведення звірки облікових даних Держрезерву щодо 
наявності матеріальних цінностей мобілізаційного 
резерву з даними підприємств-відповідальних 
зберігачів 

протягом року результати звірки 
Відділ 

мобілізаційного 
резерву 

Виконувалося: 
Держрезервом ведеться контроль надходження від 
підприємств-відповідальних зберігачів матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву звітних документів та 
інвентаризаційних матеріалів, на підставі яких 
здійснюються 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 

6 

Надання до Кабінету Міністрів України, 
Мінекономрозвитку та Мінфіну зведеного звіту про 
наявність запасів державного резерву станом на 1 
січня 2019 року 

до 15 березня звіт 
Управління 
державних 

резервів 

Виконано: 
Зведений звіт про наявність запасів державного резерву 
станом на 01.01.2019 надано до Кабінету Міністрів 
України, Мінекономрозвитку та Мінфіну – 13.03.2019 
(має гриф) 

7 

Надання до Кабінету Міністрів України та 
Мінекономрозвитку відомостей про поставку, відпуск 
та повернення позичених матеріальних цінностей 
державного резерву 

щокварталу звіт Управління 
державних резервів 

Виконувалося: 
Відомості про рух матеріальних цінностей надано до 
Кабінету Міністрів України, Мінекономіки, Мінфіну за                
- IV квартал 2018 року від 21.01.2019 (має гриф);  
- за I квартал 2019 року від 09.04.2019 (має гриф);  
- за IІ квартал 2019 року від 08.07.2019 (має гриф); 
- за IІІ квартал 2019 року від 10.10.2019 (має гриф) 

8 
Надання оперативної інформації про наявність запасів 
державного резерву щомісяця звіт Управління 

державних резервів 

Виконувалося: 
Оперативну інформацію про наявність запасів 
матеріальних цінностей надано до Кабінету Міністрів 
України, Мінекономіки, Мінфіну станом на: 
01.01.2019 – від 21.01.2019 (має гриф) 
01.02.2019 – від 11.02.2019 (має гриф) 
01.03.2019 – від 11.03.2019 (має гриф) 
01.04.2019 – від 09.04.2019 (має гриф) 
01.05.2019 – від 13.05.2019 (має гриф) 
01.06.2019 – від 11.06.2019 (має гриф) 
01.07.2019 – від 08.07.2019 (має гриф) 
01.08.2019 – від 09.08.2019 (має гриф) 
01.09.2019 – від 10.09.2019 (має гриф) 
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1 2 3 4 55 6 
01.10.2019 – від 10.10.2019 (має гриф) 
01.11.2019 – від 08.11.2019 (має гриф) 
01.12.2019 – від 11.12.2019 (має гриф) 

9 

Підготовка і подання зведеного звіту про наявність 
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву: 

- станом на 1 січня 2019 року до Кабінету 
Міністрів України та Мінекономрозвитку; 
- станом на 1 липня 2019 року до 
Мінекономрозвитку 

 
до 15 березня 

 
до 10 липня 

 
звіт 

 
звіт 

Відділ 
мобілізаційного 

резерву 

Виконано: 
Звіти відповідальних зберігачів опрацьовано. Узагальнена 
оперативна інформація про наявність матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву станом на 01.01.2019 
підготовлена та направлена до Кабінету Міністрів 
України і Мінекономрозвитку 01.04.2019 (має гриф). 
Відділом мобілізаційного резерву проаналізовано та 
сформовано зведені дані про наявність матеріальних 
цінностей мобілізаційного резерву станом на 01.04.2019 
н/обл. № 76тм від 03.05.2019 та станом на 01.07.2019 
н/обл. № 84тм від 02.07.2019 (має гриф «таємно»). 
Зазначені дані направленіі до Мінекономрозвитку 

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ 

10 
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 

Виконувалося: 
Підприємствами системи державного резерву у 2019 році 
проведено освіження зерна державного резерву, а саме: 
ДП «Златодар – 83,044 т, ДП «Охтирський КХП» - 99,49 
т, ДП «Чортківський КХП» - 208,13 т,                                          
ДП «Кіровоградський КХП № 2» - 98,65 т. На ДО 
«Комбінат «Естафета» в жовтні 2019 року закладено 
бензин автомобільний.  
Надавалися доручення УкрНДІ «Ресурс» та державним 
підприємствам: 
1. УкрНДІ «Ресурс» та ДП «Охтирський КХП» від 
01.03.2019 № 719/0/4-19 та № 718/0/4-19 щодо контролю 
якості зерна державного резерву на підприємстві при 
проведенні освіження зерна; 
2. УкрНДІ «Ресурс» та ДП «Чортківський КХП» від 
22.03.2019 № 965/0/4-19 щодо контролю якості зерна 
державного резерву на підприємстві при проведенні 
освіження зерна; 
3. УкрНДІ «Ресурс» та ДП «Златодар» від 06.02.2019 № 
417/0/4-19 та № 419/0/4-19 щодо контролю якості зерна 
державного резерву на підприємстві при проведенні 
освіження зерна. 
4. ДП «Златодар», ДП «Хлібна база №73», ДП «Хлібна 
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база №76», ДП «Хлібна база №85», ДП «Охтирський 
КХП», ДП «Чортківський КХП», ДП «Кіровоградський 
КХП №2», ДП «Стрийський КХП №1»,                          
ДП «Куліндорівський КХП», УкрНДІ «Ресурс» доручено 
забезпечити виконання наказу Держрезерву від 
18.03.2016 № 50 «Про затвердження Порядку розгляду 
структурними підрозділами Держрезерву актів зачистки 
партій зерна та списання природних втрат зерна» з 
урахуванням наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 12.06.2019 № 316 (лист від 
05.08.2019 № 2323/0/4-19); 
5. УкрНДІ «Ресурс» доручено здійснити заходи щодо 
маркетингових досліджень ринку олії соняшникової для 
прийняття рішення про формування оптимальних за 
кількісним складом лотів (лист № 2630/0/4-19 від 
06.09.2019); 
6. ДП «Луцький КХП №2» доведено до відома перелік 
нормативно-правових актів та розпорядчих документів 
для використання в роботі із дотримання вимог 
законодавства, з метою виконання завдань, покладених на 
Держрезерв та державні організації і підприємства, що 
відносяться до сфери його управління (лист від 
12.09.2019 № 2694/0/4-19); 
7. УкрНДІ «Ресурс» доручено здійснити заходи щодо 
досліджень ринку консервів рибних для прийняття 
рішення про формування оптимальних за кількісним 
складом лотів (лист від 23.10.2019 № 3066/0/4-19); 
8. УкрНДІ «Ресурс» доручено здійснити контроль по 
обеззараженню зерна на ДП «Кіровоградський КХП №2» 
(листи від 29.10.2019 № 3114/0/4-19, № 3115/0/4-19); 
9. ДП «Златодар», ДП «Хлібна база №73», ДП «Хлібна 
база №76», ДП «Хлібна база №85», ДП «Охтирський 
КХП», ДП «Чортківський КХП», ДП «Кіровоградський 
КХП №2», ДП «Стрийський КХП №1»,                                        
ДП «Новотроїцький елеватор», ДП «Хлібна база №77» 
надати інформацію щодо витрат, пов'язаних зі 
зберіганням зерна державного резерву, у період з 2015 
року по листопад 2019 року, згідно з таблицею (лист від 
12.11.2019 № 3235/0/4-19); 
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10. ДП «Ніжинський КХП» доручено забезпечити 
подання відповідно оформленої звітності про наявність та 
рух зерна державного резерву за встановленою формою 
та у визначені терміни; 
11. Наказ від 06.05.2019 № 76 та розпорядження (наряд) 
від 15.05.2019 № 0.64/27 на переміщення зерна 
державного резерву з ПрАТ «Розівський елеватор» на    
ДП «Хлібна база № 73». Лист № 1532/0/4-19 від 
21.05.2019 на УкрНДІ «Ресурс» щодо контролю якості 
зерна державного резерву при переміщенні з ПрАТ 
«Розівський елеватор» на ДП «Хлібна база №73». 
12. За дорученням Держрезерву УкрНДІ «Ресурс» 
опрацьовано приймальні акти за формою Р-17 щодо 
освіження 500,00 т зерна державного резерву на ДП 
«Хлібна база №73» (листи від 22.07.2019 № 2178/0/4-19, 
від 22.07.2019 № 2179/0/4-19, від 07.08.2019 № 445/02/07). 
13. ДО «Комбінат «Дніпро» видано розпорядження 
(наряд) від 08.07.2019 № 0.64/30 щодо відпуску цукру. 
14. ДО «Комбінат «Прогрес» та УкрНДІ «Ресурс» надано 
доручення про відбір проб консервів м’ясних для 
дослідження на відповідність ДСТУ 4450:2005 (листи від 
22.07.2019 № 2180/0/4-19, від 05.08.2019 № 2319/0/4-19, 
від 28.08.2019 № 2540/0/4-19, № 2551/0/4-19 від 
29.08.2019, від 16.09.2019 № 2715/0/4-19); 
15. ДО «Комбінат «Прогрес» та Об’єкту КМУ №1 видано 
розпорядження (наряд) від 26.07.2019 № 0.64/32 на 
переміщення цукру (листи від 29.07.2019 № 2238/0/4-19, 
від 29.07.2019 № 2240/0/4-19) та УкрНДІ «Ресурс» 
доручено здійснити контроль якості (лист від 29.07.2019 
№ 2239/0/4-19); 
16. ДО «Комбінат «Світанок» видано розпорядження 
(наряди) від 15.11.2019 № 0.64/45, від 20.11.2019 № 
0.64/47, від 27.11.2019 № 0.64/48, від 28.11.2019 № 
0.64/49, від 06.12.2019 № 0.64/51, від 13.12.2019 № 
0.64/52 щодо відпуску масла вершкового. 
17. ДО «Комбінат «Світанок» та УкрНДІ «Ресурс» надано 
доручення про забезпечення проведення відповідних 
заходів для закладення до державного резерву чаю згідно 
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з договором від 11.11.2019 №юр-2/95п-2019 (листи від 
12.11.2019 № 3238/0/4-19, від 20.11.2019 № 3326/0/4-19); 
18. УкрНДІ «Ресурс» доручено надати інформацію про 
якість масла вершкового, що підлягає реалізації (лист від 
15.11.2019 № 3283/0/4-19); 
19. ДП «Комбінат «Салют» доручено надати  оформлений 
належним чином звіт про рух матеріальних цінностей 
державного резерву продовольчої групи за III квартал 
2019 року та план освіження матеріальних цінностей 
державного резерву у 2020 році (лист від 18.10.2019 № 
3024/0/4-19); 
20. Наказ від 09.04.2019 № 68 та розпорядження (наряд) 
від 09.04.2019 № 0.64/20 на переміщення зерна 
державного резерву з ДП «Дунаєвецький КХП» на                    
ДП «Чорткіський КХП». Від 10.04.2019 № 1201/0/4-19 
надано доручення УкрНДІ «Ресурс» щодо контролю 
якості зерна державного резерву при переміщенні з                    
ДП «Дунаєвецький КХП» на ДП «Чорткіський КХП». 
Термін дії розпорядження (наряду) від 09.04.2019 № 
0.64/20 продовжено наказом Держрезерву від 07.06.2019 
№ 97. 
Щодо подальшого поводження з зерном державного 
резерву, яке переміщується з ДП «Дунаєвецький КХП» на 
ДП «Чорткіський КХП» було надано: 
21. Окреме доручення від 19.06.2019 № 1888/0/4-19 лист 
від 19.06.2019 № 1891/0/4-19 УкрНДІ «Ресурс», лист від 
19.06.2019 № 1892/0/4-19 на Головне управління 
Держпродспоживслужба в Тернопільській області щодо 
створення комісії для відбору проб (зразків) зерна 
державного резерву для проведення в незалежній 
акредитованій лабораторії дослідження якісних 
показників зерна державного резерву.  
22. УкрНДІ «Ресурс» доручено створити комісію для 
відбору проб зерна державного резерву та проведення 
досліджень у незалежній акредитованій лабораторії у 
складі УкрНДІ «Ресурс», Держпродспоживслужби, 
Держрезерву, ДП «Дунаєвецький КХП»,                                  
ДП «Чортківський КХП» (Окреме доручення від 
17.07.2019 № 28/ОД/02, листи № 2129/0/4-19 від 
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17.07.2019, від 05.08.2019 № 2310/0/4-19, від 12.08.2019 
№ 2383/0/4-19); 
23. Відділу контролю за зберіганням матеріальних 
цінностей доручено створити комісію для комплексної 
позапланової перевірки кількісних показників зерна 
державного резерву за участю Держпродспоживслужби, 
Держрезерву, УкрНДІ «Ресурс» та регіонального 
підрозділу СБУ Хмельницької обл. (доручення в.о. 
Голови Держрезерву від 28.08.2019 № 105/0/6-19); 
24. ДП «Чортківський КХП» доручено направити на 
адресу Держрезерву оформлені належним чином 
приймальні акти на закладення зерна в порядку 
переміщення та надати пояснення щодо причин 
невиконання доручення в.о. Голови Держрезерву від 
17.07.2019 № 28/0Д/02 (лист № 3010/0/4-19 від 
17.10.2019). 
25. Листом від 10.12.2019 № 3503/0/4-19 приймальні акти 
повернуто на ДП «Чортківський КХП» у зв’язку із 
помилками та невідповідностями, допущеними при їх 
оформленні; 
26. Звернення до ДП «Дунаєвецький КХП» стосовно 
надання інформації щодо здійснення переміщення зерна у 
період з 2017 року по теперішній час (лист від 12.11.2019 
№ 3234/0/4-19); 
27. ДО «Комбінат «Троянда» надано розпорядження 
(наряди) від 17.07.2019 № 0.64/31, від 23.08.2019 № 
0.64/34 на відпуск консервів м’ясних у кількості 
651568ф.б. для здійснення утилізації ТОВ «Екологічні 
переробні технології» згідно з договором від 16.07.2019 
№юр-2/93п-2019. 
28. ДО «Комбінат «Троянда» надано розпорядження 
(наряд) від 15.10.2019 № 0.64/44 на відпуск консервів 
м’ясних у кількості 23858ф.б. для здійснення утилізації 
ТОВ «Екологічні переробні технології» згідно з 
договором від 16.07.2019 №юр-2/93п-2019. 
29. До Мінекономіки листом від 21.12.2019 № 3640/0/4-19 
повідомлено про здійснення утилізації усієї кількості 
консервів м’ясних, зазначених у розпорядженні Кабінету 
Міністрів України від 31.01.2018 № 53-р та надано копії 
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актів утилізації. 
30. З метою отримання висновків щодо подальшого 
використання олії соняшникової, консервів рибних, 
м’ясних, молочних, термін придатності яких закінчився: 
УкрНДІ «Ресурс» доручено створити комісію для 
здійснення відбору проб у складі ДО «Комбінат 
«Світанок», Держпродспоживслужби, УкрНДІ «Ресурс», 
Держрезерву, Мінекономрозвитку, санепідслужби МОЗ 
(протокол наради від 02.07.2019, Окреме доручення від 
17.07.2019 № 29/ОД/02, листи № 2297/0/4-19 від 
01.08.2019, від 03.09.2019 № 2602/0/4-19); 
31. УкрНДІ «Ресурс» доручено укласти угоду із 
Львівським ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок на 
проведення лабораторних випробувань (протокол наради 
від 27.08.2019, лист від 02.09.2019 № 2565/0/4-19) та 
надати до Держрезерву відповідні документи. За 
інформацією УкрНДІ «Ресурс» проби відібрано та 
направлено до Львівського ДНДКІ ветпрепаратів та 
кормових добавок. За результатами випробувань олія 
соняшникова відповідає вимогам ДСТУ 4492:2017, 
рекомендується використати в якості сировини для 
технічних цілей (листи від 19.09.2019 № 559/02, від 
06.09.2019 № 531/02); 
32. ДО «Комбінат «Світанок» доручено забезпечити 
зберігання матеріальних цінностей, термін придатності 
яких закінчився, у належно обладнаних і опломбованих 
(опечатаних) приміщеннях (лист від 18.09.2019 № 
2740/0/4-19); 
33. УкрНДІ «Ресурс» доручено здійснити дослідження 
олії соняшникової та надати до Держрезерву відповідні 
результати і висновки щодо можливої її реалізації і 
відпуску для технічних цілей (лист від 16.09.2019 № 
2708/0/4-19); 
34. УкрНДІ «Ресурс» доручено відпрацювати усі можливі 
варіанти щодо подальшого поводження із консервами 
молочними (лист від 20.09.2019 № 2764/0/4-19); 
35. З метою недопущення негативного впливу на життя та 
здоров’я людини матеріальних цінностей, закладених до 
державного резерву у 2015-2018 роках (консерви м’ясні, 
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рибні, молочні, олія), у зв’язку із закінченням строку їх 
придатності, Держрезервом підготовлено та надано до 
Мінекономрозвитку для погодження проект 
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 
списання матеріальних цінностей державного резерву з 
подальшою їх переробкою» (листи від 03.10.2019 № 
2903/0/4-19, доопрацьований проект від 11.10.2019 № 
2967/0/4-19, від 31.10.2019 № 3141/0/4-19). 
36. Погоджений Мінекономіки без зауважень проект 
направлено до Мінфіну (лист № 3186/0/4-19 від 
07.11.2019), а також надано додаткову інформацію (листи 
від 25.11.2019 № 3357/0/4-19, № 3357/0/4-19 від 
25.11.2019). Проект погоджено Мінфіном без зауважень. 
Згідно з ухвалами Печерського р-ного суду м. Києва від 
13.11.2019 у справі №757/60053/19-к, від 04.12.2019 у 
справі №757/62531/19-к накладено арешт на консерви 
м’ясні, рибні, молочні, олію, термін придатності яких 
закінчився. 
37. УкрНДІ «Ресурс» доручено здійснити заходи щодо 
дослідження якості та зміни сфери призначення консервів 
молочних, термін придатності яких закінчився (листи від 
04.11.2019 № 3164/0/4-19, від 05.12.2019 № 3460/0/4-19); 
38. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про списання матеріальних цінностей державного 
резерву з подальшою їх переробкою» направлено до 
Держпродспоживслужби (лист № 3725/0/4-19 від 
27.12.2019) для погодження 
 

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 

11 
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 

Виконувалося: 
14 затверджених штатних розписів державних організацій 
та 36 погоджених штатних розписів державних 
підприємств, які введено в дію у 2019 році 



 31

№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

12 

Аналіз виконання організаціями системи державного 
резерву показників доведених кошторисів, 
розпоряджень, директивних вказівок Держрезерву з 
питань бюджетної політики 

протягом року оперативна 
звітність 

Фінансове 
управління 

Виконувалося: 
Щомісячно проводився аналіз виконання державними 
організаціями планів спеціального фонду кошторису від 
надання платних послуг (підготовлено 12 звітів) 

13 

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 

Виконувалося: 
Протягом 2019 року укладено 17 додаткових угод до 
договорів відповідального зберігання 

14 

 
 
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 

Виконувалося: 
Опрацьовувалися та погоджувалися кошториси витрат на 
2019 рік та звіти про витрати за 1-4 квартали 2019 року, які 
відповідали вимогам Порядку відшкодування 
підприємствам, установам та організаціям витрат, 
пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних 
цінностей державного резерву, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 532 

15 

Підготовка і подання до Мінекономрозвитку 
пропозицій до річного розпису та помісячних розписів 
загального та спеціального фондів державного 
бюджету на 2019 рік, а також проектів зведених 
кошторисів та зведених планів асигнувань загального 
та спеціального фондів державного бюджету на 2019 
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 2019 рік та 
3 проекти зведених кошторисів на 2019 рік 

16 
Розроблення і подання на затвердження проектів 
кошторисів, планів асигнувань загального і 
спеціального фондів державного бюджету на 2019 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 2019 рік 

17 
Розроблення і подання на погодження до 
Мінекономрозвитку паспортів бюджетних програм  на 
2019 рік 

у 45-денний термін з 
дня набрання 

чинності ЗУ «Про 
Державний бюджет 

України на 2018 рік»

накази 
Мінекономрозвитку          

та Мінфіну про 
затвердження 

паспортів 

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 2019 рік, які затверджено наказами 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
бюджетних програм Мінекономрозвитку від 08.02.2019 № 496; від 14.02.2019 

№№ 223, 224 
 

18 

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 2019 рік 

у двотижневий 
термін після 

отримання витягів із 
розписів державного 

бюджету 

затверджені 
розподіли 

показників зведених 
кошторисів та 

показників зведених 
планів асигнувань 
загального фонду 

бюджету і зведених 
планів спеціального 

фонду бюджету 

Фінансове 
управління 

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 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 
2019 рік у загальній кількості 4 одиниці 

19 
Підготовка і подання до Мінекономрозвитку 
пропозицій щодо внесення змін до розпису 
Державного бюджету України на 2019 рік 

у разі 
необхідності 

довідки про зміни 
до розпису 

Державного 
бюджету України  

Фінансове 
управління 

Виконано: 
Відповідно до пропозицій Держрезерву Мінфіном у                   
2019 році вносились зміни до річного розпису бюджету 
на 2019 рік (3 од.) та помісячного розпису асигнувань 
загального фонду бюджету на 2019 рік (4 од.) 
  

20 
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 

Виконувалося: 
Щомісячно, по мірі відкриття асигнувань, надавались 
пропозиції та розподіли відкритих асигнувань 

21 

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 

Виконувалося: 
На виконання наказу Мінекономрозвитку від 02.03.2015                      
№ 205 (із змінами): 
- опрацьовано та зведено (консолідовано) показники 
звітів про виконання фінансових планів державних 
підприємств за 4 квартал 2018 року, за 2018 рік, за 1-3 
квартали 2019 року та надано до Мінекономіки; 
- опрацьовано та узагальнено показники на 2020 рік 
проектів фінансових планів державних підприємств та 
надано до Мінфіну; 
- затверджено фінансові плани державних підприємств на 
наступний рік та зведені показники затверджених планів 
надано до Мінфіну, Мінекономіки та ДПС 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

22 

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 

Виконувалося: 
Опрацьовано та зведено інформаційно-аналітичні 
матеріали за 9 місяців 2019 року щодо ефективності 
управління суб`єктами господарювання відповідно до 
вимог методичних рекомендацій застосування критеріїв 
визначення ефективності управління об’єктами 
державної власності 

23 

Розгляд і подання на затвердження проектів 
кошторисів та планів асигнувань загального фонду 
державного бюджету на 2019 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 12 кошторисів 
та 12 планів асигнувань загального фонду державного 
бюджету на 2019 рік бюджетних організацій 

24 

Розподіл і доведення у встановленому порядку до 
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня 
відомостей про обсяги бюджетних асигнувань на 2019 
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 12 лімітних 
довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 
2019 рік для бюджетних організацій 

25 
Підготовка пропозицій до проекту Державного 
бюджету України на 2020 рік  та проекту прогнозу 
державного бюджету на 2021-2022 роки 

ІІІ квартал 
форми бюджетного 

запиту 
 на 2020 рік 

Фінансове 
управління 

Виконано: 
Подано до Мінекономіки 3 форми бюджетного запиту 
Держрезерву на 2020 рік для формування пропозицій до 
проекту Державного бюджету України на 2020 рік 

26 

 
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 

Виконувалося: 
Щомісячно складалася та подавалася статистична 
звітність – звіти з праці за формами №№ 1-ПВ (місячна), 
1-ПВ (квартальна) (подано 16 звітів) 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ 

27 
Проведення внутрішньої оцінки якості діяльності 
підрозділу внутрішнього аудиту І квартал 

результати 
внутрішньої 
оцінки якості 

Сектор 
внутрішнього 

аудиту 

Виконано: 
Відповідно до Порядку проведення внутрішньої оцінки 
якості, затвердженого наказом Держрезерву від 
27.01.2017 № 13, проведено внутрішню оцінку якості 
діяльності підрозділу внутрішнього аудиту за 2018 рік 
(с/з від 31.01.2019 № 0.70/4-8) 
 



 34

№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

28 
Розроблення та затвердження  програми забезпечення 
та підвищення якості внутрішнього аудиту в 
Держрезерві 

І квартал програма 
Сектор 

внутрішнього 
аудиту 

Виконано: 
В січні 2019 року розроблена та затверджена Головою 
Держрезерву програма забезпечення та підвищення 
якості внутрішнього аудиту (вих. № 4/0/6-19 від 
04.02.2019). Всі пункти програми на 2018 рік виконані  

29 
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 

Внесено зміни до нормативних документів: 
Відповідно до пункту 6 Порядку здійснення 
внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 
внутрішнього аудиту, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 (із 
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.12.2018 № 1062), формується стратегічний 
та операційний план. Відповідно до вимог постанови, 
затвердження Стратегічного плану на 2019-2021 роки та 
Операційного плану на 2019 рік забезпечується не 
пізніше 15 лютого 2019 року. В цей же строк Головою 
Держрезерву затверджені зазначені плани, які направлені 
до Мінфіну листом від 18.02.2019 № 530/0/4-10. Також, 
наказом Держрезерву від 28.12.2019 № 249 був 
затверджений Операційний план діяльності з 
внутрішнього аудиту на 2020 рік. Всі плани оприлюднені 
на веб-сайті Держрезерву 
 

30 
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 

Внесено зміни до нормативних документів: 
У зв’язку із внесеними змінами до Порядку здійснення 
внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 
внутрішнього аудиту, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001, звіт 
про результати діяльності підрозділу внутрішнього 
аудиту щороку до першого лютого подається до Мінфіну. 
Звіт про результати діяльності Сектору внутрішнього 
аудиту за 2018 рік своєчасно підготовлено та подано до 
Міністерства фінансів України з уточненнями (лист від 
21.01.2019 № 201/0/4-19) 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖРЕЗЕРВУ  

31 
Співпраця з Центром адаптації державної служби до 
стандартів Європейського Союзу 

протягом року листування 
Сектор управління 

персоналом 

Протягом 2019 року співпраця з Центром адаптації 
державної служби до стандартів Європейського Союзу не 
здійснювалася 
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з/п Найменування заходу 

Строк 
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Форма 
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1 2 3 4 55 6 

32 
Підвищення рівня професійної компетентності 
державних службовців 

протягом року 

професійне 
навчання, 

підвищення 
кваліфікації 

Сектор управління 
персоналом 

Виконувалося: 
Пройшли професійне навчання 16 державних службовців, 
з них: 5 – у Національній академії державного управління 
при Президентові України; 9 – у Всеукраїнському центрі 
підвищення кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування; 2 – у 
Національному інституті у сфері цивільного захисту 

33 
Формування та затвердження плану економічних 
навчань працівників Сектору внутрішнього аудиту на 
2019 рік 

 
січень 

план 
Сектор 

внутрішнього 
аудиту 

Виконано: 
План проведення економічних навчань працівників 
Сектору внутрішнього аудиту на 2019 рік сформовано та 
затверджено 04.01.2019 

34 

Забезпечення систематичного проведення економічних 
навчань згідно із затвердженим планом та участь 
працівників Сектору у навчаннях, які проводяться 
Міністерством фінансів України 

 
 
 

постійно 
навчання 

Сектор 
внутрішнього 

аудиту 

Виконувалося: 
Протягом 2019 року зі спеціалістами проведено 
тринадцять економічних навчань щодо змін у законодавчій 
базі, складання стратегічного та операційного планів, 
організаційних та функціональних аспектів проведення 
внутрішніх аудитів, результативності проведення 
внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів, оцінки 
якості внутрішнього аудиту та з інших питань 

ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ В ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ 
НАПРЯМКІВ ЙОГО ОНОВЛЕННЯ  

35 

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 

Виконувалося: 
За результатами проведених конкурсів призначено 
спеціалістів на 2 посади державної служби категорії «Б». 
По переведенню з інших центральних органів виконавчої 
влади призначено 7 спеціалістів 

36 

Проведення конкурсів на зайняття посад державної 
служби категорій «Б» та «В», а також керівників 
суб’єктів господарювання державної форми власності, 
що належать до сфери управління Державного 
агентства резерву України 

протягом року кадрові рішення Сектор управління 
персоналом 

Виконувалося: 
Протягом 2019 року проведено 2 конкурси на зайняття 
посад державної служби категорії «Б». Також, проведено 2 
конкурсних відбіра на зайняття посади керівника 
державного підприємства 

37 

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 

Виконувалося: 
Протягом 2019 року організовано проведення перевірки 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених  частинами третьою  і четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення влади» відносно 3 осіб, та 
спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції» відносно 3 осіб 
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38 

Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади 
щодо 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 

Виконувалося: 
Постійно здійснювалася 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 

39 
Організація проведення оцінювання результатів 
службової діяльності державних службовців за 2019 
рік 

жовтень-грудень кадрові рішення 
Сектор 

управління 
персоналом 

Виконано: 
Підготовлено проект наказу про початок оцінювання 
результатів службової діяльності 54-х державних 
службовців, які займають посади категорій «Б» та «В». 
Надано консультативну допомогу учасникам оцінювання. 
За результатами оцінювання підготовлено проект наказу 
про преміювання 6-х державних службовців, які отримали 
відмінну оцінку. Підготовлено та затверджено 
індивідуальні програми підвищення кваліфікації та 
завдання на 2020 рік 

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ  

40 

Розроблення та погодження з Національним 
агентством з питань запобігання корупції 
Антикорупційної програми Державного агентства 
резерву України на 2019 рік 

до 1 березня 

 
 

антикорупційна  
програма 

Головний 
спеціаліст з 

питань 
запобігання та 

виявлення 
корупції 

Виконано: 
Рішення № 40 від 18 січня 2019 року Національного 
агентства з питань запобігання корупції «Про погодження 
антикорупційної програми Державного агентства резерву 
України на 2019-2020 роки» 

41 

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 

Виконувалося: 
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 
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1 2 3 4 55 6 
органі близькими особами не виявлялись; 
-заходи для усунення відносин прямого підпорядкування 
не вживались; 
-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 підлеглої особи не 
зафіксовано; 
-повідомлень про наявність конфлікту інтересів у 
працівників органу з інших джерел не надходило; 
-випадків самостійного врегулювання конфлікту інтересів 
не було 

42 

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 

У звітному періоді не проводилося 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Виконувалося: 
Відповідно до наказу Держрезерву від 08.04.2019 №33-к, в 
період із 8 по 18 квітня 2019 року було проведено 
службове розслідування з метою з’ясування фактів та 
обставин невиконання чи неналежного виконання 
посадових обов’язків та умов контракту №5/17 від 05 
липня 2917 року директором державного підприємства 
«Хлібна база № 85» Марчуком О.М. Відповідно до наказу 
від 08.08.2019 року №86-к, взято участь в проведенні 
службового розслідування по факту виявлених 
Рахунковою палатою України та зафіксованих у Звіті про 
результати ефективності управління матеріальними 
цінностями державного матеріального резерву від 
26.02.2019 № 4-4 порушень на ДО «Комбінат «Прогрес».  
Відповідно до наказу від 28.08.2019 № 95-к взято участь в 
проведенні службового розслідування за результатами 
розгляду Акту позапланової перевірки дотримання вимог 
Закону України «Про запобігання корупції» в 
Державному агентстві резерву України та припису 
Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 09.08.2019 року №20-12/62446/19. Відповідно до 
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наказу від 02.09.2019 № 96-к взято участь у проведенні 
службового розслідування стосовно ДП «Луцький 
комбінат хлібопродуктів № 2» з метою з’ясування фактів 
та обставин, викладених у листі ДП «Чортківский 
комбінат хлібопродуктів»  

44 

 
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 

Виконувалося: 
З метою виявлення причин, що призводять чи можуть 
призвести до вчинення корупційних, або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, проводилася участь в 
експертизі організаційно-розпорядчих документів 
Держрезерву, підприємств, установи та організацій, що 
належать до сфери управління 

45 

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 проводилося 

46 

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 проводилося 

47 

 
 
 
 
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 

Виконувалося: 
Постійна участь в апаратних та робочих нарадах 
Держрезерву стосовно питань здійснення заходів щодо 
запобігання та виявлення корупції. 26-27 березня 2019 
року взято участь у тренінгу «Тайм-менеджмент та 
власна ефективність уповноважених осіб з питань 
запобігання корупції». Надання консультацій щодо 
підвищення обізнаності субєктів декларування. Участь у 
засіданні колегії Держрезерву із висвітленням питання 
«Реалізація державної антикорупційної політики та 
здійснення контролю за дотриманням антикорупційного 
законодавства в системі державного резерву України» 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ В СУДОВИХ ОРГАНАХ  

48 
Вжиття заходів щодо застосування фінансових 
санкцій, передбачених ст. 14 Закону України «Про 
державний матеріальний резерв» 

протягом року позов, претензія 
Управління 
правового 

забезпечення 

Виконувалося: 
Протягом 2019 року Держрезервом подано 4 позовні 
заяви на загальну суму 3 227 198,72 грн. та 1 позовна 
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заява про визнання протиправними та скасування пунктів 
звіту Рахункової палати України. Подано 6 заяв про 
визнання Держрезерву кредитором на загальну суму 
174 961 521,94 гривень  

49 
Ведення реєстру відкритих виконавчих проваджень по 
стягненню коштів на користь Держрезерву протягом року 

чинний перелік 
виконавчих 
проваджень 

Управління 
правового 

забезпечення 

Виконувалося: 
Для повернення матеріальних цінностей до державного 
резерву на підставі рішень судів, винесених на користь 
Держрезерву, проводиться робота з державною 
виконавчою службою з питання оперативного реагування 
при надходженні виконавчих листів від Держрезерву до 
виконавчої служби. З метою більш ефективного стягнення 
заборгованості з боржників ведеться та оновлюється 
реєстр відкритих виконавчих проваджень по стягненню 
коштів на користь Держрезерву 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

50 

 
Розробка, погодження та затвердження Плану 
мобілізаційної підготовки Державного агентства 
резерву України на 2019 рік 

січень 

план 
мобілізаційної 

підготовки  
Агентства 

Головний 
спеціаліст з 

питань 
мобілізаційної 

підготовки 

Виконано: 
План мобілізаційної підготовки Державного агентства 
резерву України на 2019 рік затверджено 15.01.2019 

51 Уточнення мобілізаційного плану Держрезерву  квітень мобілізаційний 
план Держрезерву 

Головний 
спеціаліст з 

питань 
мобілізаційної 

підготовки 

Виконано: 
Уточнено мобілізаційний план Держрезерву 11.04.2019 

52 

Підготовка, погодження та подання доповіді про стан 
мобілізаційної готовності Державного агентства 
резерву України за 2018 рік: 
- Об’єкт №1 Кабінету Міністрів України 
- Мінекономрозвитку  

 
 

до 15 січня 
до 15 лютого 

 
 

доповідь 

Головний 
спеціаліст з питань 

мобілізаційної 
підготовки 

Виконано: 
Доповідь про стан мобілізаційної готовності Державного 
агентства резерву України за 2018 рік подано до Об’єкта 
№1 Кабінету Міністрів України (вих. від 21.01.2019                
№ М-09/8цт) та до Мінекономрозвитку (вих. від 
11.02.2019 № М-09/35цт) 
 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  

53 

 
Розробка, погодження та затвердження Плану 
основних заходів з охорони праці в системі 
держрезерву на 2019 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: 
Затверджено План основних заходів з охорони праці в 
системі держрезерву на 2019 рік, який вих. від 03.01.2019 
№ 2/0/4-19 направлено на підвідомчі 
підприємства/організації 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

54 

Підготовка Планів організаційних заходів щодо 
посилення пожежної безпеки на підприємствах та 
організаціях системи державного резерву в весняно-
літній та осінньо-зимовий періоди 2019-2020 років 

І, ІІІ квартали 
план 

організаційних 
заходів 

Головний 
спеціаліст з 

питань цивільного 
захисту та 

охорони праці 

Виконано: 
План організаційних заходів щодо посилення пожежної 
безпеки на підприємствах та організаціях системи 
державного резерву в весняно-літній період 2019 року 
направлено на підвідомчі підприємства/організації листом 
від 22.01.2019 № 221/0/4-19 для винання. План 
організаційних заходів щодо посилення пожежної безпеки 
на підприємствах та організаціях системи державного 
резерву в осінньо-зимовий період 2019-2020 років
підготовлено та направлено листом від 16.09.2019 № 
2719/0/4-19 

55 
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 

Виконувалося: 
Протягом звітного періоду здійснено документальну 
перевірку та узагальнено 74 звітних матеріалів 
підвідомчих підприємств/організацій з питань загальної 
охорони, пожежної безпеки та охорони праці 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

56 

 
 
 
Надання методичної допомоги юридичним службам 
підприємств, установи та організацій системи 
державного резерву України  з питань правової роботи  протягом року консультації, 

листи 

Управління 
правового 

забезпечення 

Виконувалося: 
Постійно надається методична допомога юридичним 
службам підприємств/організацій системи державного 
резерву з питань правової роботи. Так, протягом 2019 
року з метою підвищення кваліфікації працівників, 
удосконалення та набуття практичного досвіду було 
проведено наступні семінари: «Медіація, як система 
альтернативного врегулювання спорів та конфліктів. 
Трансформація конфлікту. Позиції, інтереси, потреби», 
«Технології ведення переговорів» та «Права людини» 

57 

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 

Виконувалося: 
Постійно надавалися телефонні консультації та 
роз’яснення за допомогою електронної пошти 

58 

 
 
Надання методичної допомоги підвідомчим 
організаціям з питань ведення бухгалтерського обліку протягом року консультації, 

листи 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та 
фінансової 
звітності 

Виконувалося: 
Постійно надавалися роз’яснення змін законодавства. 
Листи від 04.03.2019 № 741/0/4-19, від 11.03.2019 № 
800/0/4-19, від 18.03.2019 № 907/0/4-19, від 01.04.2019 № 
1073/0/4-19, від 25.04.2019 № 1341/0/4-19, № 1341/0/4-19, 
від 25.06.2019 № 1956/0/4-19, № 2051/0/4-19 від 
04.07.2019, від 09.08.2019 № 2371/0/4-19, від 30.09.2019 
№ 2859/0/4-19, від 24.12.2019 № 3698/0/4-19, від 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
26.12.2019 № 3700/0/4-19, від 26.12.2019 № 3708/0/4-19 

59 

Надання методичної допомоги працівникам апарату 
Держрезерву та організаціям, що належать до сфери 
управління Держрезерву, з питань державної таємниці 

постійно листування Режимно-
секретний сектор 

Виконувалося: 
Постійно проводилася 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. Проводилася консультативна допомога 
державним організаціям, що належать до сфери управління 
Держрезерву, в телефонному режимі, листуванням та 
безпосередньо на місцях 

60 
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: 
Надані консультації щодо підвищення обізнаності 
суб’єктів декларування 

61 

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 

Виконувалося: 
Постійно проводилася консультативна допомога 
структурним підрозділам та окремим працівникам 
Держрезерву в телефонному режимі або електронною 
поштою 

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯМ У 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ 

62 

 
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: 
Надано статистичний звіт за 2018 рік до Служби безпеки 
України та Мінекеономрозвитку про стан забезпечення 
охорони державної таємниці в Державному агентстві 
резерву України (вих. від 30.01.2019 1/4дск) 
 

63 

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  
 

протягом року акт 
Експертна комісія з 

питань таємниць 
Держрезерву  

Виконувалося: 
Експертною комісією з питань таємниць Держрезерву 
переглянуто грифи секретності матеріальних носіїв 
інформації (акти № 1-8) 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 

64 

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  

Проведення перевірки стану охорони державної таємниці 
на ДО «Комбінат «Естафета» та ДО «Комбінат»Айстра» 
перенесено у звязку із відсутністю фінансування 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АПАРАТІ ДЕРЖРЕЗЕРВУ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВІ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ 

65 

Своєчасне проведення розрахунків за закладені 
матеріальні цінності, по відшкодуванню витрат із 
зберігання матеріальних цінностей державного (в тому 
числі мобілізаційного) резерву та на утримання 
апарату Держрезерву 

протягом року платіжні 
доручення 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та 
фінансової 
звітності 

Виконувалося: 
Здійснювалася реєстрація та облік бюджетних зобов’язань 
згідно укладених договорів в ГУ Державної казначейської 
служби України м. Києва. Проведення оплати після 
надходжекння фінансування  
 
 

66 

 
Забезпечення виконання статей Бюджетного кодексу 
України у 2019 році постійно зведені дані 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та 
фінансової 
звітності 

Виконувалося: 
Забезпечено своєчасне перерахування коштів від 
реалізації матеріальних цінностей державного резерву до 
Держбюджету України 

67 

 
 
Перевірка фінансової звітності державних організацій, 
що належать до сфери управління Держрезерву щокварталу зведений звіт 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та 
фінансової 
звітності 

Виконувалося: 
Здійснювалася перевірка фінансової та бюджетної 
звітності державних організацій, що належать до сфери 
управління Держрезерву, шляхом опрацювання 
квартальних звітів. За результатами формувався зведений 
звіт 

68 

 
 
 
Подання до Державної казначейської служби та 
Мінекономрозвитку бюджетної та фінансової звітності щокварталу звіти 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та 
фінансової 
звітності 

Виконувалося: 
До ГУ ДКСУ та Мінекономрозвитку своєчасно 
подавалася фінансова та бюджетна звітність (вих. від 
22.01.2019 № 205/0/4-19, від 25.01.2019 № 278/0/4-19, від 
28.01.2019 № 337/0/4-19, від 15.04.2019 № 1226/0/4-19, від 
17.04.2019 № 1273/0/4-19, від 15.07.2019 № 2123/0/4-19, 
від 18.07.2019 № 2165/0/4-19, № 2692/0/4-19 від 
12.09.2019, від 02.10.2019 №2894/0/4-19, від 15.10.2019        
№ 2994/0/4-19, від 17.10.2019 № 3018/0/4-19) 

69 

 
Подання до Державної фіскальної служби України 
податкової декларації з ПДВ та акцизної декларації щомісяця звіти 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку та 
фінансової 
звітності 

Виконувалося: 
Щомісяця електронною поштою подавалася податкова 
декларація з ПДВ 
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ НА ВИКОНАННЯ ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
ТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

70 

Перевірка стану організації роботи з документами, що 
містять службову інформацію (наявність та фізичний 
стан документів, справ, видань, електронних носіїв 
інформації з грифом «Для службового користування») 

І квартал акт 

Комісія з питань 
проведення 
перевірки 
наявності 

документів з 
грифом 

«Для службового 
користування» 

Виконано: 
Проведено перевірку стану організації роботи з 
документами, що містять службову інформацію (наявність 
та фізичний стан документів, справ, видань, електронних 
носіїв інформації з грифом «Для службового 
користування»). Акт від  01.03.2019 

71 

Подання до Мінекономрозвитку для погодження 
Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром 
економічного розвитку і торгівлі України пріоритетних 
напрямів роботи Держрезерву на плановий 2020 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 
2020 рік та два роки, наступні за плановим направлені для 
погодження до Мінекономрозвитку листом від 12.07.2019 
№ 2089/0/4-19. Листом Мінекономрозвитку від 08.08.2019 
№ 2715-09/32950-03 зазначені пріоритетні напрями 
погоджено 

72 

Формування та подання до Мінекономрозвитку для 
затвердження Першим віце-прем'єр-міністром України 
– Міністром економічного розвитку і торгівлі України 
плану роботи Держрезерву на 2020 рік 

до 15 грудня план роботи 

Відділ 
забезпечення 

діяльності 
Агентства  
структурні 
підрозділи 

Держрезерву 

Виконано: 
Проект плану роботи Держрезерву на 2020 рік направлено 
листом від 13.12.2019 № 3564/0/4-19 
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Підготовка звітів про виконання плану роботи 
Держрезерву: 
- річний звіт за 2018 рік; 
- квартальні   звіти   про   стан     виконання   плану    
роботи Держрезерву на 2019 рік 

 
до 20 лютого 
до 10 числа 

місяця, 
наступного за 

звітним 

звіт 

Відділ 
забезпечення 

діяльності 
Агентства 
структурні 
підрозділи 

Держрезерву 

Виконувалося: 
Звіт про виконання Держрезервом плану роботи за 2018 
рік направлено листом від 19.02.2019 № 576/0/4-19. Звіти
про виконання Держрезервом плану роботи за перший-
четвертий квартали 2019 року направлено листами від 
08.04.2019 № 1159/0/4-19, від 04.07.2019 № 2049/0/4-19, від 
10.10.2019 № 2962/0/4-19 та від 09.01.2020 № 34/0/4-20 
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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 

Виконувалося:  
Відповідно до вимог наказу Мінекономрозвитку від 
23.01.2013 № 61 щокварталу направлялася інформація про 
стан виконання законів України, актів і доручень 
Президента України, Кабінету Міністрів України та 
доручень Міністра розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України. Інформація за перший-
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№ 
з/п Найменування заходу 

Строк 
виконання 

Форма 
завершення 

заходу 

Відповідальний 
виконавець Відмітка про виконання 

1 2 3 4 55 6 
четвертий квартали направлена листами від 08.04.2019 №
1159/0/4-19, від 04.07.2019 № 2049/0/4-19, від 10.10.2019 №
2962/0/4-19 та від 09.01.2020 № 34/0/4-20 
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Підготовка засідань колегії Державного агентства 
резерву України в установленому порядку  згідно з планами 

наказ про 
введення в дію 
рішень колегії 

Секретар колегії, 
члени колегії, 

керівники 
структурних 
підрозділів 

Держрезерву  

Виконувалося: 
Протягом звітного періоду відбулось два планових
засідання колегії Держрезерву - 22.03.2019 (наказ про 
введення в дію рішення Колегії від 01.04.2019 № 61) та 
26.06.2019 (наказ про введення в дію рішення Колегії від 
26.06.2019 № 112) 
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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 

У звітному періоді Громадська рада не проводила своєї 
діяльностіи. Разом з тим, Держрезервом здійснювалися
заходи в рамках консультацій з громадськістю. Так,
Голова Держрезерву взяв участь у засіданні круглого столу 
«Створення нафтових резервів: годі зволікати» (що 
відбувся 5 квітня в Українському кризовому медіа центрі 
Українського дому). Крім того, на виконання резолюції 
Прем’єр-міністра України від 27.09.2016 № 32964/1/1-16
Держрезерв щокварталу звітує перед Секретаріатом 
Кабінету Міністрів України про проведені консультації з 
громадськістю та взаємодію з громадською радою
(інформація за перший квартал направлена листом від 
09.04.2019 № 1186/0/4-19, за другий квартал - листом від 
08.07.2019 № 2078/0/4-19 та за третій квартал - листом від 
10.10.2019 № 2963/0/4-19) 

 

Начальник Відділу забезпечення діяльності Агентства                                                                                                        С. Демченко 


