
Аналіз впливу регуляторного акта – 

проекту наказу Міністерства оборони України “Про затвердження 

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” 

 

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного 

регулювання 

Підготовка проекту наказу здійснюється з метою вдосконалення 

механізму відчуження та реалізації військового майна шляхом залучення 

суб’єктів підприємницької діяльності, що дозволить прискорити виконання 

планових надходжень до спеціального фонду Міністерства оборони України 

та загального фонду Держаного бюджету України. 

 

Цілі державного регулювання та способи досягнення цілей 

Ціллю впровадження зазначеного наказу є створення конкурсної 

(тендерної) комісії з визначення суб’єктів підприємницької діяльності, яким 

надаватимуться повноваження на реалізацію списаного військового майна та 

військового майна, яке підлягає утилізації. 

 
Альтернативні способи досягнення зазначених цілей 
Альтернативних способів вирішення існуючої проблеми до 

теперішнього часу не пропонувалось. 

 

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

заходи 

 Проект зазначеного наказу передбачає затвердження 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 у новій редакції. 

 

Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта 

Прийняття наказу сприятиме запровадженню максимально 

об’єктивного, захищеного від корупційних ризиків, механізму відчуження та 

реалізації військового майна. 

Реалізація запропонованого проекту наказу не потребуватиме 

додаткового фінансування з державного бюджету. 

 

Очікувані результати прийняття акта 

Після набрання чинності зазначеного проекту наказу Міністерство 

оборони України буде мати наказ, приведений у відповідність до чинного 

законодавства, що в свою чергу сприятиме виконанню планових надходжень 

до спеціального фонду Міністерства оборони України та загального фонду 

Держаного бюджету України на відповідний рік.  
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Уведення в дію положень проекту наказу не містить підстав для 
негативних соціальних наслідків.  

Об’єкт впливу Витрати Вигоди 

Держава 
Додаткових 

витрат не 
передбачається 

Забезпечення реалізації списаного 
військового майна та військового майна, 
яке підлягає утилізації та виконання 
планових надходжень до спеціального 
фонду Міністерства оборони України та 
загального фонду Держаного бюджету 
України на відповідний рік 

Суб’єкт 
підприємницької 

діяльності 

Додаткових 
витрат не 

передбачається 

Отримання нормативно-правового акту 
прозорого, конкурентоспроможного, 
захищеного від корупційних ризиків 
діючого у відповідності до прийнятих змін 
чинного законодавства 

Громадяни 
Додаткових 

витрат не 
передбачається 

Регуляторний акт не впливає на інтереси 
громадян 

 
Обґрунтування строку дії регуляторного акта 
Строк дії наказу є необмеженим до прийняття нових положень 

законодавства у сфері реалізації списаного військового майна та військового 
майна, яке підлягає утилізації. 

Показники результативності акта 
Основні показники результативності зазначеного наказу це 

забезпечення наповнення спеціального фонду Міністерства оборони України 
та загального фонду Державного бюджету України. 

Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності акта 
Результативність запровадження проекту наказу буде визначатися 

шляхом моніторингу рівня дотримання законодавства у сфері реалізації 
списаного військового майна та військового майна, яке підлягає утилізації. 

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

аналізу надходжень до спеціального фонду Міністерства оборони 

України та загального фонду Державного бюджету; 
розгляду зауважень та пропозицій суб’єктів підприємницької 

діяльності та громадян щодо вдосконалення нормативно-правових актів з 
питань реалізації списаного військового майна та військового майна, яке 
підлягає утилізації. 

 
 
Заступник Міністра оборони України –  
керівник апарату 
генерал-лейтенант                                                                           О. В. ДУБЛЯН 




