
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Міністерства оборони України  

від                                             № 
“Про внесення зміни до Положення про умови і порядок проведення 

конкурсів (тендерів) з визначення суб’єктів підприємницької діяльності, 
яким надаватимуться повноваження на реалізацію списаного військового 

майна та військового майна, яке підлягає утилізації” 
 

1. Обґрунтування необхідності видання наказу 
 

Проект наказу Міністерства оборони України “Про внесення зміни до 
Положення про умови і порядок проведення конкурсів (тендерів) з 
визначення суб’єктів підприємницької діяльності, яким надаватимуться 
повноваження на реалізацію списаного військового майна та військового 
майна, яке підлягає утилізації” розроблено Міністерством оборони України 
на виконання пункту п’ять Положення про порядок відчуження та реалізації 
військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1919 (зі змінами). 

 
2. Мета і шляхи її досягнення 

 
Метою впровадження зазначеного наказу є внесення зміни до 

Положення про умови і порядок проведення конкурсів (тендерів) з 
визначення суб’єктів підприємницької діяльності, яким надаватимуться 
повноваження на реалізацію списаного військового майна та військового 
майна, яке підлягає утилізації, затвердженого наказом Міністерства оборони 
України від 24 жовтня 2016 року № 549, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 14 листопада 2016 року за № 1476/29606. Видання 
зазначеного наказу дасть змогу оптимізувати строки проведення конкурсних 
процедур і таким чином вдосконалити порядок проведення конкурсів 
(тендерів) з визначення суб’єктів підприємницької діяльності, яким 
надаватимуться повноваження на реалізацію списаного військового майна та 
військового майна, яке підлягає утилізації). 

 
3. Правові аспекти 

 
У відповідній сфері правового регулювання діють:  
Закон України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”; 
Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна 

Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 2000 року № 1919; 

Порядок реалізації рухомого військового майна на аукціонах, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
11 лютого 2010 року № 118. 
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4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 
Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат. 

 
5. Позиція заінтересованих органів 

 
Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України, Фондом державного майна України та 
Державною регуляторною службою України. 

Наказ підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. 
 
6. Регіональний аспект 

 
Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування. 
 
61. Запобігання дискримінації 

 
Проект наказу не має положень, які містять ознаки дискримінації. 

 
7. Запобігання корупції 

 
У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. 
 

8. Громадське обговорення  
 

Проект наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю. 
 

9. Позиція соціальних партнерів 
 

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, не потребує 
погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських 
профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців 
та всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок. 

 
10. Оцінка регуляторного впливу 

 
Проект наказу містить ознаки регуляторного акта.  
 
101. Вплив реалізації акта на ринок праці 

 
Реалізація наказу на ринок праці не впливатиме. 

 
11. Прогноз результатів 
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Реалізація наказу дозволить отримати заплановані обсяги коштів від 

реалізації списаного військового майна та військового майна , яке підлягає 
утилізації і буде сприяти зменшенню навантаження на Державний бюджет 
України з утримання зазначеного військового майна.  

 
 

Державний секретар  
Міністерства оборони України 
генерал-полковник                                                                            О.В. ДУБЛЯН 


