
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до наказу Міністерства оборони України 

від                                                                              № 

“Про затвердження Порядку здійснення контролю за проведенням 

робіт з утилізації ракет і боєприпасів представництвами 

Міністерства оборони України” 

 

Мета: прийняття наказу дозволить впорядкувати діяльність щодо 

організації та здійснення контролю представництвами Міністерства оборони 

України за виконанням підприємствами умов контрактів (договорів) з 

утилізації ракет і боєприпасів. 

 

1. Підстава розроблення проекту акта 

Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Порядку 

здійснення контролю за проведенням робіт з утилізації ракет і боєприпасів 

представництвами Міністерства оборони України” (далі – наказ) розроблено 

Міністерством оборони України на виконання вимог пункту 6 Порядку 

утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2006 року № 812 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 року 

№ 469). 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Прийняття наказу обумовлено необхідністю здійснення контролю 

представництвами Міністерства оборони України за виконанням 

підприємствами умов контрактів (договорів) з утилізації ракет і боєприпасів. 

 

3. Суть проекту акта 

Наказом затверджується Порядок здійснення контролю за проведенням 

робіт з утилізації ракет і боєприпасів представництвами Міністерства 

оборони України (далі – Порядок). 

Порядок визначає завдання та функції представництв Міністерства 

оборони України щодо контролю за виконанням підприємствами-

виконавцями робіт умов контрактів (договорів) з утилізації ракет і 

боєприпасів. 

 

4. Правові аспекти  

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють питання 

утилізації ракет і боєприпасів, є: 

постанова Кабінету Міністрів України від 07 червня 2006 року № 812 

“Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових 

речовин” (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 

2010 року № 469); 
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постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 року № 1107 

“Про затвердження Положення про представництва державних замовників з 

оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях”               

(зі змінами). 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація наказу додаткових матеріальних та інших витрат не 

потребує. 

 

6. Прогноз впливу 

Наказ не матиме впливу на: 

ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів 

господарювання, громадян і держави; 

розвиток регіонів; 

ринок праці; 

громадське здоров’я; 

екологію та навколишнє природне середовище; 

інші сфери суспільних відносин. 

 

7. Позиція заінтересованих сторін 

Наказ не матиме впливу на інтереси місцевого самоврядування, права 

та інтереси територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку. 

Наказ не стосується соціально-трудової сфери. 

Наказ не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій. 

 

8. Громадське обговорення 

Наказ не потребує проведення консультацій із громадськістю. 

 

9. Позиція заінтересованих органів 

Наказ не стосується сфери компетенції інших органів. 

 

10. Правова експертиза 

Наказ потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

 

11. Запобігання дискримінації 

У наказі відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. 

 

12. Запобігання корупції 

У наказі правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення 

корупційних правопорушень, відсутні. 
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13. Прогноз результатів  

Видання наказу Міністерства оборони України “Про затвердження 

Порядку здійснення контролю за проведенням робіт з утилізації ракет і 

боєприпасів представництвами Міністерства оборони України” забезпечить 

здійснення належного контролю за проведенням зазначених робіт з боку 

підприємств-виконавців робіт, а також виконання ними умов контрактів 

(договорів) з утилізації ракет і боєприпасів. 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

начальника Головного управління майна та ресурсів 

полковник                                                                                            Р. ГОЛОВАЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владимир Артюх, 271 39 25 




