Звіт
про повторне відстеження результативності
наказу Міністерства оборони України
“Про затвердження Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони
України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової
участі та на вторинному ринку в регіонах України”
1. Вид та назва регуляторного акта.
Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Порядку
роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору
пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на
вторинному ринку в регіонах України” від 02.06.2014 № 347
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності.
Міністерство оборони України.
3. Цілі прийняття регуляторного акта.
Регуляторний акт спрямований на:
- запровадження механізму визначення переможця учаснику конкурсу,
який подав найвигіднішу пропозицію, за якою вартість придбання 1 кв. метра
загальної площі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку в
регіонах України є найнижчою і не перевищує опосередковану вартість
спорудження житла, визначену Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України збільшену на
відповідні коефіцієнти за регіонами України;
- залучення нових постачальників до участі у конкурсах з придбання
житла;
- підвищення рівня добросовісної конкурентності серед суб’єктів
господарювання, фізичних осіб, які мають намір взяти участь у конкурсах з
закупівлі житла;
- виконання завдань та заходів Комплексної програми забезпечення
житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу,
посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 року № 2166 (із змінами).
4. Строк виконання заходів з відстеження
З 28.02.2016 по 28.02.2018
5. Тип відстеження
Повторне відстеження.
6. Метод одержання результатів відстеження результативності.
Для
проведення
повторного
відстеження
використовувався
статистичний метод одержання результатів відстеження.
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7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність,
а також способи одержання даних.
Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності
регуляторного акта були визначені такі показники - статистичні показники:
- кількість укладених договорів;
- кількість отриманих квартир;
- кількість учасників, що взяло участь у проведених конкурсах з
придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України.
Дані показники отримані від статистичної звітності Міністерства
оборони України у період з 28.02.2016 по 28.02.2018
.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
№
п/п

Назва показника

2.

Кількість укладених договорів за результатами
проведених конкурсів з придбання житла
Кількість отриманих квартир

3.

Кількість учасників

1.

Період відстеження
28.02.2016 по
28.02.2018
324
шт.
821

од.

168

уч.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
На підставі результатів повторного відстеження результативності цього
регуляторного акта, що його прийняття досягло визначених цілей державного
регулювання та сприяє:
виконання завдань та заходів (в межах виділеного фінансового ресурсу)
Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх
сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада
1999 року № 2166 (із змінами);
прийняття конкурсною комісією об’єктивного та чесного рішення з
відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на
вторинному ринку в регіонах України;
позитивне сприянню на ринкове середовище в галузі будівництва житла
та закупівлі квартир для військовослужбовців і членів їх сімей, забезпечення
прав та інтересів суб'єктів господарювання.
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Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної
політики.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть
здійснюватися кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного
відстеження результативності цього акта.
Директор Департаменту державних закупівель та
постачання матеріальних ресурсів
Міністерства оборони України
полковник

В.В.ГУЛЄВИЧ

