
Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту Закону України “Про внесення змін до статті 7 Закону

України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України” (щодо
передачі в користування рухомого та нерухомого майна, необхідного для

організації харчування особового складу Збройних Сил України)

Проблема,  яку  передбачається  розв’язати  шляхом  державного
регулювання

Проект Закону України “Про внесення змін до статті 7 Закону України
“Про господарську діяльність у Збройних Силах України” (щодо передачі в
користування  рухомого  та  нерухомого  майна,  необхідного  для  організації
харчування  особового складу  Збройних Сил України)  розроблено  з  метою
нормативного врегулювання ефективного використання військового майна та
забезпечення  передачі  в  користування  рухомого  та  нерухомого  майна,
необхідного для організації харчування.

Чинна  нормативно-правова  база  дозволяє  здійснювати  передачу
нерухомого  та  рухомого  військового  майна  суб’єктам  господарювання
виключно  за  результатами  конкурсу.  Це  унеможливлює  конкуренцію  між
учасниками, оскільки передача майна в оренду здійснюється за результатами
конкурсу, проведеного  в  порядку, визначеному  Фондом державного  майна
України.

Вибір надавачів послуг з харчування військовослужбовців здійснюється
за результатами процедур закупівель (відкритих торгів) відповідно до Закону
України “Про здійснення державних закупівель”, метою яких є забезпечення
своєчасного,  повного  та  якісного  процесу  харчування  особового  складу
Збройних  Сил  України  за  прийнятною  для  Міністерства  оборони  України
ціною в межах кошторисних призначень та встановлених норм.

Водночас надавач послуг з харчування повинен відповідати критерію
“найнижча  ціна”,  а  орендарем майна  може стати  тільки  той  суб’єкт, який
запропонує найвищу ціну.

Тобто вибір надавача послуг з харчування і орендаря військового майна
визначається  за  протилежними  критеріями  і  призводить  до  того,  що  для
досягнення  однієї  мети  –  забезпечення  харчування  особового  складу
Збройних Сил України – у більшості випадків неможливо знайти нормативно
обґрунтоване та прийнятне рішення серед двох протилежних пропозицій.

Цілі державного регулювання та способи досягнення цілей

З  метою  забезпечення належного  харчування  особового  складу
Збройних Сил України, мінімізації витрат бюджетних коштів на харчування
військовослужбовців,  використання  за  призначенням  наявного  військового
майна  продовольчої  служби  та  підтримання  у  належному  стані  їдалень  за
рахунок суб’єктів господарювання,  а  також враховуючи позитивний досвід
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організації харчування військовослужбовців у минулих роках, пропонується
надати дозвіл військовим частинам передавати закріплене за ними рухоме та
нерухоме  майно,  необхідне  для  організації  харчування  в  стаціонарних  та
польових  умовах,  у  користування  на  безоплатній  основі  суб’єктам
господарювання,  які  надають послуги з  харчування військовослужбовців,  з
обов’язковим поверненням цього майна після закінчення терміну дії договору
про закупівлю послуг з харчування.

Проектом Закону передбачається можливість надання в користування
рухомого  та  нерухомого  військового  майна,  необхідного  для  організації
харчування  особового  складу  Збройних  Сил  України,  суб’єктам
господарювання  –  переможцям  процедур  закупівель  –  без  проведення
додаткових конкурсів на передачу в оренду цього майна.

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

На  даний  час  питання,  які  пропонується  вирішити  впровадженням
зазначеного законопроекту, законодавчо не врегульовані.

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

Законопроектом  передбачається  надати  право  військовим  частинам
передавати  у  користування  суб'єктам  господарювання –  переможцям
процедур закупівель на безоплатній основі та на умовах повернення у стані
не гіршому, ніж на момент передачі,  закріплене за військовими частинами,
військовими навчальними закладами та  установами Збройних Сил України
рухоме  та  нерухоме  майно,  необхідне  для  організації  харчування  в
стаціонарних  та  польових  умовах,  згідно  з  визначеним  Міністерством
оборони України переліком.

Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта

Норми  регуляторного  акта  будуть  відразу  реалізовуватись
Міністерством оборони України після його прийняття.

Реалізація  запропонованого  законопроекту  не  потребуватиме
додаткового фінансування з Державного бюджету України.

Очікувані результати прийняття акта

Після  набрання  чинності  законопроектом  Міністерство  оборони
України  буде  мати  законний  механізм  мінімізації  витрат  на  забезпечення
харчування військовослужбовців Збройних Сил України.

‘
Об’єкт впливу Витрати Вигоди
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Держава Додаткових
витрат  не
передбачається

Мінімізації  витрат  на  забезпечення
харчування  військовослужбовців
Збройних Сил України.

Суб’єкти
господарювання –

переможці
процедур

закупівель послуг з
харчування

особового складу
Збройних Сил

України

Додаткових
витрат  не
передбачається

Отримання  зрозумілого  механізму
користування  військовим  майном,
необхідним  для  забезпечення
харчування  особового  складу
Збройних Сил України.

Громадяни Додаткових
витрат  не
передбачається

Регуляторний  акт  не  впливає  на
інтереси громадян

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк  дії  регуляторного  акта  є  необмеженим  до  прийняття  нових
положень  (вимог)  законодавства  з  питань  забезпечення  харчування
військовослужбовців Збройних Сил України.

Показники результативності акта

Основні показники результативності регуляторного акта визначаються
таким чином:

кількість  суб’єктів  господарювання,  до  яких  можуть  застосовуватись
норми  акта,  є  необмеженою.  Дія  регуляторного  акта  поширюється  на  усі
господарські  товариства,  створені  членами  трудового  колективу
підприємства, їх структурні підрозділи, інших юридичних осіб та громадян
України,  фізичних  та  юридичних  осіб  іноземних  держав,  міжнародних
організацій  та  осіб  без  громадянства,  які  братимуть  участь  у  процедурах
закупівель послуг з харчування особового складу Збройних Сил України.

Міністерство оборони України матиме механізм мінімізації бюджетних
витрат  на  забезпечення  харчування  військовослужбовців  Збройних  Сил
України.

Заходи,  за  допомогою  яких  здійснюватиметься  відстеження
результативності акта

Результативність  запровадження  проекту  Закону  визначатиметься
шляхом  моніторингу  бюджетних  витрат  на  забезпечення  харчування
військовослужбовців Збройних Сил України.

Моніторинг  результативності  проекту  Закону  проводитиметься
протягом усього терміну його дії шляхом:
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аналізу  бюджетних  витрат  на  забезпечення  харчування
військовослужбовців Збройних Сил України;

розгляду  зауважень  та  пропозицій  військових  частин  та  суб’єктів
господарювання  –  переможців  процедур  закупівель  послуг  з  харчування
особового складу Збройних Сил України щодо вдосконалення  зазначеного
регуляторного акта.

ТВО начальника Головного квартирно-
експлуатаційного управління
Збройних Сил України
полковник                    А.М.БЕРНАЗ


