
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  
“Деякі питання контролю за якістю послуг із харчування  

особового складу Збройних Сил України” 
 
 
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

  
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання контролю 

за якістю послуг із харчування особового складу Збройних Сил України” 
розроблено на виконання вимог абзацу другого пункту 2 розділу ІІ “Прикінцеві 
положення” Закону України від 9 квітня 2015 року № 310-VІІІ “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо організації харчування 
особового складу Збройних Сил України”.  

 
2. Мета і шляхи її досягнення 
 
Метою прийняття проекту постанови є визначення механізму 

внутрішнього контролю за якістю послуг із  харчування особового складу 
Збройних Сил України фахівцями Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також представниками 
структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу 
Збройних Сил України та інших органів і управлінь відповідно до 
функціональних обов’язків. 

 
3. Правові аспекти 
 

У відповідній сфері суспільних відносин діють: 
Господарський кодекс України; 
Закон України “Про господарську діяльність”; 
Закон України “Про державні закупівлі”; 
Закон України  “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”; 
Закон України “Про ветеринарну медицину”; 
Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення” 
Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів”; 
постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426  

“Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових 
формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, 
поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів 
оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції 
Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і 
підрозділів цивільного захисту”; 
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постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2001 року № 1348  
“Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і 
організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних 
підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх 
справ, органів і підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-
виконавчої служби ”. 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 
Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та 

інших витрат із Державного бюджету України. 
 
5. Позиція заінтересованих органів 
 
Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів 

України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, 
Міністерством охорони здоров’я України, Державною регуляторною службою 
України, Державною службою України із питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів і Міністерством юстиції України. 

 
6. Регіональний аспект 
 
Проект постанови не стосується питання адміністративно-територіальних 

одиниць України та не впливає на регіональний розвиток. 
 
61. Запобігання дискримінації 
 
У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки 

дискримінації.  
 
7. Запобігання корупції 
 
У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує 
проведення громадської антикорупційної експертизи. 

 
8. Громадське обговорення 
 
Проект постанови не потребує громадського обговорення. 
 
9. Позиція соціальних партнерів 
 
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери і не потребує 

узгодження з профспілками. 
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10. Оцінка регуляторного впливу 
 
Проект постанови є регуляторним актом. 
 
101. Вплив реалізації акта на ринок праці 
 
Реалізація постанови не впливає на ринок праці. 
 
11. Прогноз результатів 
 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання 
контролю за якістю послуг із харчування особового складу Збройних Сил 
України” сприятиме забезпеченню особового складу Збройних Сил України 
безпечним та якісним харчуванням, збереженню здоров’я військовослужбовців, 
а також недопущення надходження у війська (сили) неякісних харчових 
продуктів. 
 
 
Міністр оборони України 
генерал армії України                                                                      С.Т.ПОЛТОРАК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


