
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Міністерства оборони України 

“Про затвердження Порядку проведення експерименту із застосування 
електронних засобів під час здійснення переговорної процедури закупівлі” 

 
1. Обґрунтування необхідності видання наказу 
Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Порядку 

проведення експерименту із застосування електронних засобів під час 
здійснення переговорної процедури закупівлі” виданий з метою 
запровадження в Міністерстві оборони України ефективного та прозорого 
порядку відбору учасників для проведення переговорів у разі застосування 
переговорної процедури закупівлі.  
 

2. Мета і шляхи її досягнення 
 Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Порядку 

проведення експерименту із застосування електронних засобів під час 
здійснення переговорної процедури закупівлі” регулює порядок 
використання електронних засобів для відбору учасника на переговори. 
Запровадження такого механізму значно підвищить конкурентність серед 
суб’єктів господарювання, які мають намір взяти участь в переговорній 
процедурі закупівлі, наслідком чого стане ефективне використання 
бюджетних коштів.    

 
3. Правові аспекти: 
У цій сфері нормативно-правового регулювання діють:  
Закон України “Про здійснення державних закупівель”; 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року 
№416-р “Про проведення експерименту із застосування електронних засобів 
під час здійснення переговорної процедури закупівлі” 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування  

             Реалізація наказу додаткових матеріальних та інших витрат з 
Державного бюджету України не потребує.  

 
5. Позиція заінтересованих органів 
Наказ потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України та Державною службою України з питань регуляторної 
політики та розвитку підприємництва. 

 
6. Регіональний аспект 
Наказ не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць.  
 
61. Запобігання дискримінації 
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У наказі немає положень, які містять ознаки дискримінації. 
Громадська антидискримінаційна експертиза не провадиться.  

 
7. Запобігання корупції  
Правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних 

правопорушень, у наказі немає.  
 

8. Громадські обговорення 
Наказ не потребує проведення консультацій з громадськістю. 
 
9. Позиція соціальних партнерів 
Наказ не стосується соціальних партнерів. 
 

 10. Оцінка регуляторного впливу 
Наказ є регуляторним актом, оскільки ним регулюються 

адміністративні відносини між органом державної влади та суб’єктами 
господарювання.  
 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці 
Реалізація наказу не впливає на ринок праці. 

 
11.Прогноз результатів 
Норми цього наказу спрямовані на запровадження інноваційного 

механізму відбору учасника на переговори у разі застосування переговорної 
процедури закупівлі.   

 
 

Міністр оборони України     
генерал-полковник                                                                       С.Т. ПОЛТОРАК 

 
 

 
 


