
Аналіз впливу регуляторних актів:

проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення процедури
відчуження та реалізації військового майна на внутрішньому ринку” та 

проекту  наказу  Міністерства  оборони  України  “Про  затвердження
Порядку  проведення  конкурсу  з  визначення  суб’єкта  підприємницької
діяльності з реалізації військового майна на внутрішньому ринку”

Проблема,  яку  передбачається  розв’язати  шляхом  державного
регулювання

Підготовка  постанови  Кабінету  Міністрів  України “Про внесення  змін  до
деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України  щодо  вдосконалення  процедури
відчуження  та  реалізації  військового  майна  на  внутрішньому  ринку”  та  наказу
Міністерства оборони України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
визначення суб’єкта підприємницької діяльності з реалізації військового майна на
внутрішньому  ринку”  (далі  –  нормативно-правові  акти)  здійснюється  з  метою
запровадження відкритих та прозорих процедур реалізації на внутрішньому ринку
військового  майна,  запровадження  конкурсних  умов  передачі  суб’єктам
підприємницької  діяльності  (уповноваженим  Кабінетом  Міністрів  України
підприємствам (організаціям) на реалізацію на внутрішньому ринку індивідуально
визначеного  військового  майна;  забезпечення  доступності  участі  покупців  в
аукціонах  з  продажу  рухомого  військового  майна  шляхом  зменшення  розміру
гарантійного внеску.

Цілі державного регулювання та способи досягнення цілей

Ціллю  впровадження  зазначених  регуляторних  актів  є  створення
конкурентних  умов,  уникнення  корупційних  схем,  підвищення  прозорості  та
ефективності відчуження та реалізації військового майна на внутрішньому ринку із
залученням представників Комісії з питань громадського контролю за відчуженням
та використанням надлишкового військового майна і земель оборони.

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Альтернативних  способів  вирішення  існуючої  проблеми  до  теперішнього
часу не пропонувалось.

У зв’язку з чим зазначені нормативно-правові  акти запровадять  конкурсні
умови  передачі  уповноваженим  підприємствам  (організаціям)  на  реалізацію  на
внутрішньому ринку індивідуально визначеного військового майна, а зменшення
розміру гарантійного внеску дозволить залучити доступність більш широкого кола
потенційних покупців, конкурентні умови реалізації та як результат вибір найбільш
економічно вигідної аукціонної пропозиції. 

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



2

Проекти  зазначених  нормативно-правових  актів  передбачають  надання
спеціально створеній комісії (з залученням представників громадського контролю)
повноважень на право конкурсного відбору суб’єкта підприємницької діяльності,
який буде здійснювати реалізацію індивідуально визначеного військового майна на
внутрішньому ринку 

Обґрунтування  можливостей  досягнення  визначених  цілей  у  разі
прийняття регуляторних актів

Прийняття проектів нормативно-правових актів сприятиме запровадженню
максимально об’єктивному, захищеному від ризиків корупційних правопорушень,
відкритих  та  прозорих  конкурсних  умов,  відбору  суб’єкта  підприємницької
діяльності,  який  буде  здійснювати  реалізацію  індивідуально  визначеного
військового майна на внутрішньому ринку, забезпечення доступності участі більш
широкого  кола  покупців  в  аукціонах  з  продажу  рухомого  військового  майна
шляхом зменшення розміру гарантійного внеску.

Реалізація  запропонованого проекту наказу  не потребуватиме додаткового
фінансування з державного бюджету.

Очікувані результати прийняття актів

Після  набрання  чинності  зазначених  проектів  нормативно-правових  актів
Міністерство оборони України буде мати конкурентоспроможний механізм відбору
суб’єкта  підприємницької  діяльності,  який  буде  здійснювати  реалізацію
індивідуально визначеного військового майна на внутрішньому ринку та шляхом
зменшення гарантійного внеску – залучення (зацікавлення) більш широкого кола
покупців  в  аукціонах з  продажу рухомого  військового  майна,  що в  свою чергу
сприятиме виконанню планових надходжень до спеціального фонду Міністерства
оборони України та загального фонду Держаного бюджету України на відповідний
рік.

Уведення в дію положень проектів  нормативно-правових актів  не містить
підстав для негативних соціальних наслідків. 

Об’єкт впливу Витрати Вигоди

Держава
Додаткових
витрат не

передбачається

Забезпечення  реалізації  надлишкового
військового  майна  на  внутрішньому  ринку  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 прозорого, конкурентоспроможного,
захищеного від корупційних ризиків підходу до
відбору  суб’єкта  підприємницької  діяльності,
який буде здійснювати реалізацію індивідуально
визначеного військового майна на внутрішньому
ринку.

Громадяни
Додаткових
витрат не

передбачається

Регуляторний  акт  не  впливає  на  інтереси
громадян.
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Обґрунтування строку дії регуляторних актів

Строк дії регуляторного акта є необмеженим до прийняття нових положень
законодавства у сфері реалізації надлишкового військового майна.

Показники результативності актів

Основні показники результативності зазначених нормативно-правових актів
визначаються наступним чином:

їх реалізація дозволить запровадити відкриті та прозорі процедури реалізації
на внутрішньому ринку військового майна та забезпечити наповнення спеціального
фонду Міністерства оборони України та загального фонду Державного бюджету
України;

кількість  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  які будуть  здійснювати
реалізацію індивідуально визначеного  військового майна на  внутрішньому
ринку  та  яким  в  установленому  порядку  рішенням  Кабінету  Міністрів
України надані на це відповідні повноваження, і на які поширюватиметься дія
зазначених нормативно-правових актів, є необмеженою. 

Заходи,  за  допомогою  яких  здійснюватиметься  відстеження
результативності актів

Результативність  запровадження  проектів  нормативно-правових  актів
визначатися  шляхом  моніторингу  рівня  дотримання  законодавства  у  сфері
реалізації надлишкового військового майна.

Моніторинг  результативності  проектів  нормативно-правових  актів
проводитиметься протягом усього терміну його дії шляхом:

аналізу якості відбору суб’єктів підприємницької діяльності;
аналізу надходжень до  спеціального фонду Міністерства оборони України

та загального фонду Державного бюджету України від  реалізації  індивідуально
визначеного надлишкового військового майна на внутрішньому ринку;

розгляду  зауважень  та  пропозицій  суб’єктів  підприємницької  діяльності
щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань конкурсного відбору.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора
Департаменту відчуження військового майна
Міністерства оборони України                                                         В.Г.ШЕВЧЕНКО

Бурченко О.В. 454-73-81


