
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
 
від ___________________ №__________  
 

 
 
 

Порядок контролю за якістю послуг із харчування  
особового складу Збройних Сил України  

 
 
1. Цей Порядок визначає механізм контролю за якістю послуг із 

харчування особового складу Збройних Сил України (далі – Збройних Сил), 
який здійснюється з метою проведення перевірки відповідно до законодавства 
про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. 
 

2. Дія цього Порядку поширюється на всі суб’єкти господарювання, що 
надають послуги з харчування особового складу Збройних Сил. 

 
3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: 
виконавець – суб’єкт господарювання, незалежно від організаційно-

правової форми та форми власності визначений за результатами проведеної 
Міністерством оборони України (далі – Міноборони) процедури закупівлі, з 
яким укладено договір про закупівлю послуг із харчування; 

військова частина – військові частини, військові навчальні заклади, 
установи та організації Міноборони та Збройних Сил, в яких продовольче 
забезпечення особового складу здійснюється виконавцями; 

послуги з харчування – це забезпечення харчовими продуктами, їх 
зберігання, обробка, приготування та видача особовому складу гарячої їжі у 
стаціонарних та польових умовах, використання (експлуатація) за призначенням 
і утримання в робочому стані (відновлення, поновлення тощо) військового 
майна, оновлення (освіження) наявних запасів харчових продуктів;  

уповноважений представник виконавця – визначена виконавцем особа, 
яка наділена правами та обов’язками щодо організації забезпечення 
харчуванням у визначеній військовій частині та має право підпису відповідних 
документів (під час роздачі їжі за межами їдальні – особа, яка здійснює її 
роздачу); 

уповноважена лабораторія – акредитована лабораторія, якій 
компетентний орган надав право досліджувати (випробовувати) об’єкти 
санітарних заходів для цілей державного контролю; 

головний інспектор Міноборони – начальник компетентного органу; 
інспектор Міноборони – посадова особа компетентного органу; 
компетентний орган – центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових 



 2 

продуктів в Міноборони (служба безпечності харчових продуктів та 
ветеринарії Міноборони). 
 

4. Контроль за якістю послуг із харчування особового складу 
здійснюється за: 

безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів під час 
постачання та зберігання, в тому числі і в непорушних запасах; 

транспортними засобами, які використовуються для підвозу харчових 
продуктів;  

дотриманням санітарних заходів під час кулінарної обробки харчових 
продуктів, приготування і роздачі готової їжі, утриманні їдалень, складів 
овочесховищ;  

обігом санітарних заходів; 
повноцінністю харчування; 
доведенням до особового складу харчових продуктів згідно з нормами 

харчування.  
 

5. Контроль за якістю послуг із харчування особового складу Збройних 
Сил здійснюють служба безпечності харчових продуктів та ветеринарії 
Міноборони, санітарно-епідеміологічна служба Міноборони та їхні 
територіальні органи. 
 

6. Контроль здійснюється без попередження виконавця під час надання 
послуг із харчування за обов’язкової присутності уповноваженого представника 
виконавця та представника військової частини. 

 
7. Контроль здійснюється із застосуванням актів контролю тільки з 

питань, що визначені Міноборони в акті контролю. Перевіряти інші питання 
забороняється. 
 

8. Періодичність проведення контролю встановлюється Міноборони 
відповідно до ризиків, пов’язаних з об’єктом санітарних заходів, а також із 
технологією виробництва; результатів попереднього контролю, а також 
результативністю процедур, які застосовуються виконавцем для забезпечення 
дотримання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості 
харчових продуктів. 
 

9. Якщо під час проведення контролю за оцінкою інспектора Міноборони 
існує підозра, що харчовий продукт або інший об’єкт санітарних заходів є 
небезпечним, інспектор Міноборони відбирає зразок такого об’єкта та видає 
розпорядження про тимчасову заборону обігу харчового продукту або іншого 
об’єкта санітарних заходів строком не більш як на 10 календарних днів, про що 
негайно інформує головного інспектора Міноборони чи його заступників, 
командира військової частини, а також виконавця. Зазначений зразок об’єкта 
санітарних заходів відбирається у двох юридично та аналітично однакових 
екземплярах, один з яких негайно відправляється в установу безпечності 
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харчових продуктів та ветеринарії Міноборони або іншу уповноважену 
лабораторію для проведення досліджень (випробувань). 

 
10. Уповноважена лабораторія після проведення досліджень 

(випробувань) негайно надає звіт про результати дослідження (випробування) 
до Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії Міноборони або 
Центрального санітарно-епідеміологічного Управління Міноборони для 
прийняття в межах компетенції рішення щодо подальшого поводження із 
зазначеним об’єктом санітарних заходів. 

 
11. У разі якщо в результаті дослідження (випробування), проведеного 

установою безпечності харчових продуктів та ветеринарії Міноборони або 
іншою уповноваженою лабораторією, підозра щодо небезпечності харчового 
продукту або іншого об’єкта санітарних заходів не підтвердилась, інспектор 
Міноборони в день отримання результату видає розпорядження про скасування 
раніше виданого розпорядження про тимчасову заборону обігу харчового 
продукту або іншого об’єкта санітарних заходів, про що негайно інформує 
головного інспектора Міноборони чи його заступників, командира військової 
частини, а також виконавця. 

 
12. У разі якщо в результаті дослідження (випробування), проведеного 

установою безпечності харчових продуктів та ветеринарії Міноборони або 
іншою уповноваженою лабораторією, підозра щодо небезпечності харчового 
продукту або іншого об’єкта санітарних заходів підтвердилась, головний 
інспектор Міноборони чи його заступники приймають рішення щодо заходів, 
яких необхідно вжити відповідно до чинного законодавства. 

 
13. Контроль за доведенням до особового складу харчових продуктів 

згідно з нормами харчування, використанням (експлуатацією) за призначенням 
і утриманням у робочому стані (відновленням, поновлення тощо) військового 
майна, оновленням (освіженням) наявних запасів харчових продуктів 
здійснюється посадовими особами військових частин згідно з інструкціями, 
затвердженими Міноборони встановленим порядком. 

 
14. Контроль за організацією харчування особового складу під час 

розташування в польових умовах (таборах, на навчаннях, маневрах, а також у 
зоні проведення антитерористичної операції) включає: 

перевірку готовності підрозділів продовольчої служби до 
транспортування і зберігання запасів харчових продуктів і питної води, 
приготування і реалізації готової їжі; 

перевірку знань та дотримання правил санітарного мінімуму кухарським 
складом, який визначений за результатами медичного огляду, продовольчого 
пункту (підрозділу); 
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перевірку виконання санітарних правил під час розміщення елементів 
продовольчого пункту (підрозділу), організації їх водопостачання, очищення 
території і видалення харчових відходів; 

перевірку умов зберігання харчових продуктів, особливо тих, що швидко 
псуються, а також питної води на продовольчому пункті; 

перевірку виконання гігієнічних вимог до кулінарної обробки харчових 
продуктів; 

перевірку організації харчування, санітарного стану продовольчого 
пункту (підрозділу) і контроль за організацією та проведенням харчування  
військовослужбовців, які знаходяться у відриві від своєї військової частини; 

перевірку якості миття індивідуальних казанків, кухлів і ложок, посуду, 
інвентарю і термосів на продовольчому пункті (підрозділі) батальйону; 

перевірку забезпеченості особового складу військової частини 
(підрозділів) індивідуальними казанками, кухлями, ложками і флягами, а також 
перевірку знань ними правил особистої і громадської гігієни та їх виконання; 

проведення санітарно-освітньої роботи з питань організації харчування 
військовослужбовців під час розташування у польових умовах (таборах, на 
навчаннях, маневрах, а також у зоні проведення антитерористичної операції). 

Контроль за якістю послуг із харчування особового складу Збройних Сил 
під час розташування в польових умовах (таборах, на навчаннях, маневрах, а 
також у зоні проведення антитерористичної операції) здійснюють служба 
безпечності харчових продуктів та ветеринарії Міноборони, санітарно-
епідеміологічна служба Міноборони та їхні територіальні органи, а також 
посадові особи військових частин згідно з інструкціями, затвердженими 
Міноборони встановленим порядком. 

 
___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

генерал армії України                       __________                            С.Т.ПОЛТОРАК 

 
 


	 ЗАТВЕРДЖЕНО

