
Аналіз впливу регуляторного акта  
до проекту наказу Міністерства оборони України 

“Про затвердження Інструкції з організації передачі озброєння, 
військової техніки і майна в ремонт” 

 
 

 Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного 
регулювання 

 
 Підготовка проекту наказу Міністерства оборони України  
“Про затвердження Інструкції з організації передачі озброєння, військової 
техніки і майна в ремонт” здійснюється на виконання вимог постанови 
Кабінетів Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 “Про 
затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та 
використання військового майна у Збройних Силах”. 
 

Цілі державного регулювання та способи досягнення цілей 
 
 Впровадження зазначеного регуляторного акта направлене на 
нормативно-правове врегулювання порядку організації передачі озброєння, 
військової техніки і майна в ремонт та приведення його у відповідність до 
вимог чинного законодавства. 
 

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей 
 
На даний час дуже гостро стоїть питання щодо передачі озброєння, 

військової техніки і майна в ремонт під час особливого періоду. Особливо це 
стосується військової техніки і майна, яке знаходиться в зоні виконання 
завдань антитерористичної операції. Законодавчо чітко не врегульовано 
механізм організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт 
у даному випадку, у зв’язку з чим ускладнюється процес передачі 
(військовими частинами, закладами, установами та організації Збройних Сил 
України) військової техніки і майна в ремонт до підприємств. Видання 
зазначеного наказу направлене на нормативно-правове врегулювання цього 
питання. 
 
 Механізм, який застосовується для розв’язання проблем, і 
відповідні заходи 
 
 Проект наказу передбачає спрощення та визначення чіткого порядку 
організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт. 
 
 Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі 
прийняття регуляторного акта 
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 Видання наказу сприятиме чіткому визначенню термінів стосовно 
ремонту озброєння, військової техніки і майна та регулює порядок 
організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт. 
 Реалізація запропонованого проекту наказу не потребуватиме 
додаткового фінансування з державного бюджету України. 
 

Очікуванні результати прийняття акта 
 
 Після набрання чинності проекту наказу, Міністерство оборони 
України буде мати механізм організації передачі озброєння, військової 
техніки і майна в ремонт, у відповідності до вимог статті 1 Закону України 
“Про оборону Україні” і постанови Кабінетів Міністрів України від 04 серпня 
2000 року № 1225 “Про затвердження Положення про порядок обліку, 
зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах” 
та сприятиме економії фінансових ресурсів Державного бюджету України. 

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

Об’єкт впливу Витрати Вигоди 
Держава Додаткових витрат не 

передбачається 
Забезпечення чіткого механізму 
щодо організації та передачі в 
ремонт озброєння, військової 
техніки і майна та економії 
фінансових ресурсів Державного 
бюджету України 

Суб’єкт 
господарювання 

Додаткових витрат не 
передбачається 

Можливість щодо передачі 
озброєння, військової техніки і 
майна в ремонт до можливих 
підприємств-виконавців робіт 
(послуг) з ремонту  

Громадяни Додаткових витрат не 
передбачається 

Регуляторний акт не впливає на 
інтереси громадян 

 
 

Обґрунтування строку дії регуляторного акта 
 

 Строки дії регуляторного акта є необмежена до прийняття нових 
положень (вимог) законодавства, що стосується організації передачі 
озброєння, військової техніки і майна в ремонт. 

 
Показник результативності акта 

 
 Основні показники результативності регуляторного акта визначається 
наступним чином: 
 кількість суб’єктів господарювання, на які поширюватиме ця дія акта, є 
необмеженою. Для регуляторного акта поширюється на всі суб’єкти 
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господарювання, які мають необхідні повноваження щодо надання послуг з 
ремонту та передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт. 
 значно зменшиться ризик корупційної складової при визначені чіткого 
механізму та відповідальності суб’єктів господарювання за організацію 
передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт. 

 
 Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 
результативності акта 

 
 Результати запровадження проекту наказу визначатися шляхом 
моніторингу дотримання законодавства при організації передачі озброєння, 
військової техніки і майна в ремонт. 
 Моніторинг результативності проекту наказу проводитиметься 
протягом усього терміну його дії шляхом: 
 аналізу порядку організації і супроводження передачі озброєння, 
військової техніки і майна в ремонт; 
 розгляду зауважень та пропозицій суб’єктів господарювання діяльність 
яких пов’язана з організацією і супроводженням передачі озброєння, 
військової техніки і майна в ремонт щодо вдосконалення зазначеного 
регуляторного акта 

 
 

Начальник Озброєння 
Збройних Сил України 
генерал-майор                                                                                 М.М.ШЕВЦОВ 
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