
Аналіз впливу регуляторного акта  

до проекту наказу Міністерства оборони України  

“Про затвердження Інструкції з контролю безпечності та якості  

продуктів харчування під час приймання та зберігання їх на складах у 

Збройних Силах Україниˮ 

 

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного 

регулювання  

 

Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції з 

контролю безпечності та якості продуктів харчування під час приймання та 

зберігання їх на складах у Збройних Силах України» підготовлено 

на виконання вимог пункту 34 Положення про Міністерство оборони 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 

листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 19 жовтня 2016 року № 730). 

Проектом наказу визначає порядок дій уповноважених осіб Міністерства 

оборони України та Збройних Сил України під час приймання харчових 

продуктів, що постачаються для потреб Збройних Сил України (військових 

частин, установ, закладів) та їх зберігання на складах. 

 

Цілі державного регулювання та способи досягнення цілей  

 

Впровадження зазначеного регуляторного акта направлене на 

нормативно-правове врегулювання порядку контролю безпечності та якості  

продуктів харчування, що постачаються для потреб Збройних Сил України 

під час приймання та зберігання їх на складах. 

Видання зазначеного наказу направлене на нормативно-правове 

врегулювання питання контролю якості продуктів харчування, що 

постачаються для харчування особового складу Збройних Сил України. 

 

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей 

На даний час контроль безпечності та якості  продуктів харчування, що 

постачаються для потреб Збройних Сил України врегульований лише 

законами України - “Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктівˮ та “Про ветеринарну медицину Україниˮ, у 

зв’язку з чим суб’єкти господарювання укладають договори постачання 

продовольства для потреб Збройних Сил України виключно керуючись 

Господарським кодексом України. Видання зазначеного наказу направлене 

на нормативно-правове врегулювання цього питання в площині цивільно-

правових відносин і договірних зобов’язань. 

 

Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і 

відповідні заходи  

 



Проект наказу передбачає надання відповідним підрозділам 

Міністерства оборони України повноважень у здійсненні дієвого контролю за 

якістю продовольства, що постачається для потреб Збройних Сили України і 

відповідних заходів реагування, згідно діючого законодавства у випадках 

постачання неякісного продовольства чи харчових продуктів. 

 

Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта  

 

Видання наказу сприятиме врегулюванню процедури контролю 

безпечності та якості продуктів харчування, що постачаються для потреб 

Збройних Сил України під час приймання та зберігання їх на складах. 

Реалізація запропонованого проекту наказу не потребуватиме 

додаткового фінансування з державного бюджету України.  

 

Очікувані результати прийняття акта  

 

Після набрання чинності проекту наказу, Міністерство оборони 

України діятиме механізм контролю безпечності та якості продуктів 

харчування, що постачаються для потреб Збройних Сил України під час 

приймання та зберігання їх на складах.  

Уведення в дію положень наказу не містить підстав для негативних 

соціальних наслідків. Регуляторний акт не впливає на інтереси громадян  

 

Обґрунтування строку дії регуляторного акта  
 

Строк дії регуляторного акта є необмеженим до прийняття нових 

положень (вимог) законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. 

 

Показники результативності акта  

 

Основні показники результативності регуляторного акта визначаються 

наступним чином: суб’єкти господарювання, що співпрацюватимуть з 

Збройними Силами України повинні будуть чітко дотримуватись договірних 

зобов’язань при постачанні продовольства та харчових продуктів.  

Значно зменшаться ризики надходження небезпечних та 

недоброякісних харчових продуктів для потреб Збройних Сил України. 

Дія регуляторного акта поширюється на всі суб’єкти господарювання, 

що здійснюватимуть постачання харчових продуктів до Збройних Сил 

України. 

Значно зменшиться ризик недобросовісного виконання договірних 

зобов’язань. 

 

Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності акта 



 

Результативність запровадження проекту наказу визначатися шляхом 

моніторингу дотримання законодавства в сфері якості та безпечності 

харчових продуктів, що постачаються для потреб Збройних Сил України під 

час приймання та зберігання їх на складах. 

Моніторинг результативності проекту наказу проводитиметься 

протягом усього терміну його дії шляхом:  

аналізу дотримання вимог законодавства у сфері якості та безпечності 

харчових продуктів; 

розгляду зауважень та пропозицій уповноваженого органу 

Міністерства оборони України у сфері контролю за якістю і безпечністю 

харчових продуктів; 

підвищення результативності претензійної роботи із суб’єктами 

господарювання.  

 

 

Начальник управління – головний інспектор служби ветеринарної медицини 

Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 

Міністерства оборони України 

підполковник                                                       О.П.ФИДИНА 
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