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м. Київ

№ 233

Про
заходи
щодо
попередження
пияцтва
у
Збройних Силах України

Відповідно до статей 13, 59, 241 Статуту внутрішньої служби Збройних
Сил України, з метою проведення заходів щодо попередження пияцтва у
Збройних
Силах
України,
випадків
травматизму
та
загибелі
військовослужбовців і цивільного населення внаслідок зловживання
алкогольними напоями, недопущення падіння авторитету українських
військовослужбовців, сприяння зміцненню довіри до них цивільного
населення, а також профілактики можливих правопорушень та підтримання
належного стану здоров’я військовослужбовців та працівників Збройних Сил
України
НАКАЗУЮ:
1.
Командувачам видів Збройних Сил України, керівникам
структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального
штабу Збройних Сил України, керівникам інших органів військового
управління, командувачу Високомобільних десантних військ Збройних Сил
України, командувачу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та
командувачам оперативних командувань, начальнику Головного управління
оперативного забезпечення Збройних Сил України, начальнику Озброєння
Збройних Сил України, начальнику Тилу Збройних Сил України, начальнику
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – начальнику
Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил
України, начальнику Національного університету оборони України імені
Івана Черняховського, командирам військових частин:
вважати профілактику пияцтва одним із основних напрямів роботи
щодо профілактики правопорушень, яка забезпечується проведенням

комплексу заходів організаційного, виховного, психологічного, правового
характеру;
організовувати роз’яснювальну роботу серед особового складу
підпорядкованих органів військового управління, військових частин,
спрямовану на недопущення вживання алкогольних напоїв у службовий час,
появи на службі в нетверезому стані, проведення на території військових
частин будь-яких заходів, пов’язаних із вживанням алкогольних напоїв, а так
само появи у громадських місцях у п’яному вигляді;
не допускати до виконання службових обов’язків (роботи) за посадами
і негайно відсторонювати від виконання будь-яких обов’язків військової
служби (трудової діяльності), виконання бойових завдань, несення бойового
чергування, внутрішньої та вартової служби, експлуатації зброї та техніки
військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які мають ознаки
алкогольного сп’яніння;
активізувати діяльність військових (трудових) колективів щодо
усунення причин та умов, які сприяють виникненню пияцтва та алкоголізму.
Випадки порушень військової (трудової) дисципліни або громадського
порядку, вчинених унаслідок зловживання алкогольними напоями,
обов’язково розглядати на зборах військового (трудового) колективу
військовослужбовців (працівників);
залучати до заходів морально-психологічного забезпечення відносно
військовослужбовців (працівників), схильних до зловживання алкогольних
напоїв, їх близьких родичів (за їх згодою);
приймати рішення щодо накладення дисциплінарних стягнень за
неналежне виконання службових обов’язків та позбавлення премії повністю
за вживання алкогольних напоїв на території військових частин як у
службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу (роботу) в
нетверезому стані, порушення громадського порядку в стані алкогольного
сп’яніння;
у
разі
виявлення
розпивання
алкогольних
напоїв
військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час
проходження зборів на території військових частин, військових об’єктів або
виконання ними обов’язків військової служби в нетверезому стані, складати
відносно них протоколи про вчинення військового адміністративного
правопорушення та направляти їх (протоколи) до відповідного суду;
враховувати ставлення військовослужбовців (працівників Збройних
Сил України) до зловживання алкогольними напоями під час прийняття
рішень щодо призначення їх на вищі посади, направлення на навчання;
відображати у службових характеристиках факти зловживання
алкогольними напоями, перебування на військовій службі у нетверезому
стані;
проводити попереджувальну роботу з виявлення осіб, непридатних за
станом здоров’я до військової служби та таких, що знаходяться на обліку у
нарколога під час відбору кандидатів на військову службу;

створити у підпорядкованих підрозділах атмосферу нетерпимого
ставлення до будь-яких фактів пияцтва. Командирів (начальників), що
особисто вживають алкогольні напої у службовий час і приховують такі
факти у підпорядкованих їм військових частинах, розглядати на засіданнях
постійно діючих атестаційних комісій щодо їх відповідності займаній посаді.
В роботі щодо профілактики пияцтва передбачати:
динамічне медичне та психологічне спостереження за особами, які в
побуті зловживають алкогольними напоями;
щомісячний аналіз стану профілактики зловживання алкогольними
напоями серед підлеглого особового складу, військової дисципліни та
правопорядку, упровадження здорового способу життя у військових
колективах;
у поточному плануванні комплекс системних заходів зі становлення
молодих офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом,
виховання в них стійкого інтересу до здорового способу життя та
несприйняття негативних традицій, пов’язаних із зловживанням алкоголем;
розкриття соціальних аспектів небезпеки алкоголізму;
організацію та проведення бесід і кінолекторіїв за тематикою
антиалкогольної спрямованості із залученням до їх проведення спеціалістівнаркологів, психіатрів, представників правоохоронних органів;
використання наочної агітації;
доведення до особового складу наказів (розпоряджень) щодо покарання
осіб, які вчинили правопорушення у стані алкогольного сп’яніння;
роботу щодо покращення побутових умов особового складу.
Для своєчасного виявлення осіб, що вживають алкогольні напої у
службовий час, застосовувати такі форми:
систематична індивідуально-виховна робота з особовим складом;
вибіркові перевірки наявності особового складу в приміщеннях
(місцях) для несення служби та на робочих місцях;
систематичні перевірки таких об’єктів, як службові кабінети, місця
відпочинку особового складу, сушарні, котельні, лазні, підвальні приміщення,
горища тощо;
проведення спортивно-масових заходів з метою профілактики
зловживання алкогольними напоями, мотивації до здорового способу життя,
пропагування сімейних цінностей та зміцнення внутрішньосімейних
відносин, активізувавши роботу Рад сімей військовослужбовців.
2.
Директору Військово-медичного департаменту Міністерства
оборони України спільно з начальником Центрального військово-медичного
управління Збройних Сил України:
забезпечити наявність у медичних закладах (установах) наочної агітації
про шкідливі для здоров’я людини наслідки зловживання алкогольних напоїв;

організовувати у розрізі санітарно-просвітницької роботи проведення
занять з метою роз’яснення особовому складу шкідливих наслідків
зловживання алкогольними напоями та пропаганди здорового способу життя.
3.
Директору Департаменту військової освіти та науки, соціальної та
гуманітарної політики Міністерства оборони України спільно з начальником
Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил
України:
організовувати
інформаційну,
роз’яснювальну
та
культурнопросвітницьку роботу з військовослужбовцями та членами їхніх сімей,
працівниками Збройних Сил України щодо недопущення пияцтва;
передбачити щорічне включення до тематичних планів воєнноідеологічної і психологічної підготовки питань профілактики зловживання
алкогольними напоями, пропаганди здорового способу життя та
організовувати методичне забезпечення проведення занять методом
кінолекторію з переглядом відеофільмів та короткометражних відеороликів,
спрямованих на профілактику зловживання алкогольними напоями.
4.

Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. ПОЛТОРАК

Проект наказу підготовлено та погоджено в остаточній редакції із
зацікавленими посадовими особами та структурними підрозділами Головним
управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
Результати погодження викладено у доповідній записці до проекту наказу.
Аркуші погодження додаються. Зміст наказу його електронній копії
відповідає.
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника
Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України – начальника Головного
управління Військової служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-майор
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