
Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту наказу Міністерства оборони України “Про затвердження

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у
випадку відчуження військового майна”

Проблема,  яку  передбачається  розв’язати  шляхом  державного
регулювання

Підготовка наказу Міністерства оборони України “Про затвердження
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у випадку
відчуження військового майна” здійснюється на виконання статті 7 Закону
України  “Про  оцінку  майна,  майнових  прав  та  професійну  оціночну
діяльність в Україні”, абзацу 4 пункту 9 Положення про порядок відчуження
та  реалізації  військового  майна  Збройних Сил,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1919 (зі змінами), з
метою організації  конкурсного  відбору  суб’єктів  оціночної  діяльності,  які
залучатимуться до проведення оцінки військового майна.

Цілі державного регулювання та способи досягнення цілей

Цілю  впровадження  зазначеного  регуляторного  акта  є  приведення
порядку реалізації надлишкового військового майна на внутрішньому ринку
у відповідність до вимог Положення про порядок відчуження та реалізації
військового  майна  Збройних  Сил,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1919 (зі змінами).

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Можливим  альтернативним  способом  вирішення  існуючої  проблеми
може бути застосування процедури запиту цінових пропозицій або відкритих
торгів,  відповідно  до  Закону  України  „Про  здійснення  державних
закупівель”. Недоліком цього способу є неможливість його застосування при
вартості послуг з оцінки майна менше 100 тис. грн.

При використанні запропонованого проекту наказу для вирішення цієї
проблеми передбачається,  що оплата  послуг  з  оцінки  майна,  яке  підлягає
відчуженню,  буде  здійснюватися  не  за  рахунок  бюджетних  коштів,  а  за
рахунок  уповноважених  Кабінетом  міністрів  України  підприємств
(організацій) з подальшим відшкодуванням коштів покупцями. 

У зв’язку з цим зазначений проект наказу урегулює проблеми відбору
суб’єктів оціночної діяльності.

Механізм,  який  застосовується  для  розв’язання  проблеми,  і
відповідні заходи

Проект  наказу  передбачає  надання  спеціально  створеним  комісіям



повноважень на право конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у
випадках реалізації надлишкового майна на внутрішньому ринку.

Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта

Прийняття  проекту  наказу  сприятиме  максимально  об’єктивному
відбору суб’єктів оціночної діяльності з найбільш вигідними для співпраці
умовами  відповідно  до  вимог  Положення  про  порядок  відчуження  та
реалізації  військового  майна  Збройних  Сил,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1919 (зі змінами).

Реалізація  запропонованого  проекту  наказу  не  потребуватиме
додаткового фінансування з державного бюджету.

Очікувані результати прийняття акта

Після  набрання  чинності  проекту  наказу,  Міністерство  оборони
України  буде  мати  механізм  відбору  суб’єктів  оціночної  діяльності  у
випадках  відчуження  надлишкового  військового  майна.  Уведення  в  дію
проекту  наказу  приведе  у  відповідність  до  вимог  постанови  Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1919 (зі змінами) організацію
реалізації  надлишкового  військового  майна  на  внутрішньому  ринку  та
сприятиме надходженню до бюджету додаткових фінансових ресурсів.

Уведення в  дію положень наказу не  містить  підстав  для негативних
соціальних наслідків. 

Об’єкт
впливу Витрати Вигоди

Держава Додаткових  витрат
не передбачається

Забезпечення  реалізації
надлишкового  військового  майна
на  внутрішньому  ринку  та
надходження  до  бюджету
додаткових фінансових ресурсів

Суб’єкт
оціночної
діяльності

Додаткових  витрат
не передбачається

Отримання  прибутку  від
надання  послуг  з  оцінки
надлишкового військового майна,
яке підлягає відчуженню

Громадяни Додаткових  витрат
не передбачається

Регуляторний акт не впливає на
інтереси громадян

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк  дії  регуляторного  акта  є  необмеженим  до  прийняття  нових
положень законодавства у сфері реалізації надлишкового військового майна.

Показники результативності акта



Основні показники результативності регуляторного акта визначаються
наступним чином:

розмір надходжень до державного бюджету збільшиться, ураховуючи
можливість  реалізовувати  надлишкове  військове  майно  на  внутрішньому
ринку.  Показник  збільшення  надходжень  залежатиме  від  попиту  на
внутрішньому ринку на військове майно, що може бути відчужене;

кількість суб’єктів оціночної діяльності, на які поширюватиметься дія
акта, є необмеженою. Дія регуляторного акта поширюється на всі суб’єкти
оціночної  діяльності,  які  мають  необхідні  повноваження  щодо  надання
послуг з оцінки надлишкового військового майна.

Заходи,  за  допомогою  яких  здійснюватиметься  відстеження
результативності акта

Результативність запровадження проекту наказу визначатися шляхом
моніторингу  рівня  дотримання  законодавства  у  сфері  реалізації
надлишкового військового майна.

Моніторинг  результативності  проекту  наказу  проводитиметься
протягом усього терміну його дії шляхом:

аналізу якості відбору суб’єктів оціночної діяльності;
аналізу  надходжень  до  бюджету  від  реалізації  надлишкового

військового майна на внутрішньому ринку;
розгляду  зауважень  та  пропозицій  суб’єктів  оціночної  діяльності

щодо вдосконалення регуляторного акта з питань конкурсного відбору.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора
Департаменту відчуження військового майна 
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