Звіт про базове відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 704
“Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи закупівель
та проведення авторизації електронних майданчиків”
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,
дата його прийняття та номер
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 704 “Про внесення змін
до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення
авторизації електронних майданчиків” (далі – постанова), набрала чинності –
21.08.2019.
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
3. Цілі прийняття акта
Основною метою постанови є забезпечення ефективного здійснення закупівель
через електронну систему закупівель згідно із вимогами Закону України “Про
публічні закупівлі” та створення відповідних умов для злагодженої роботи всіх
суб’єктів (користувачів, операторів, адміністратора) цієї сфери.
4. Строк виконання заходів з відстеження
З 21.10.2020 по 24.11.2020.
5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)
Базове відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось відповідно до
вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності” шляхом отримання зауважень та пропозицій до постанови,
їх аналізу.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Постанову
опубліковано в Офіційному віснику України від 30.08.2019 (2019 р., № 66, стор. 19,
стаття 2258, код акта 95623/2019), Урядовому кур’єрі від 21.08.2019 № 159 та
оприлюднено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України за посиланням
https://cutt.ly/wgahWiJ.
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється
дія акта - кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію цього
регуляторного акта не обмежується та включає в себе ДП “Прозорро”, операторів
авторизованих/попередньо авторизованих електронних майданчиків.
За період дії постанови Уповноваженим органом прийнято рішення щодо:
авторизації попередньо авторизованих електронних майданчиків - 7;
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9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених
цілей
За результатом аналізу, отриманих значень показників результативності даного
регуляторного акта, можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий
ступінь досягнення визначених цілей.
Реалізація постанови забезпечує належний рівень функціонування електронної
системи закупівель та злагодженість співпраці між її суб’єктами в правовому полі.
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