ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства оборони України
“Про затвердження Змін до Інструкції з організації продовольчого
забезпечення Збройних Сил України та годування штатних тварин
військових частин Збройних Сил України шляхом залучення суб’єктів
господарювання”
1. Обґрунтування необхідності видання наказу
Розроблення наказу обумовлене необхідністю упорядкування завдань,

які покладаються на структурні підрозділи Міністерства оборони України,
Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового
управління та військових частин, внесення змін до Інструкції з організації

продовольчого забезпечення Збройних Сил України та годування штатних
тварин військових частин Збройних Сил України шляхом залучення
суб’єктів господарювання, затвердженої наказом Міністерства оборони
України від 09 лютого 2016 року № 62, зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 10 березня 2016 року за № 361/28491, та необхідністю
подальшого удосконалення системи продовольчого забезпечення Збройних
Сил України з урахуванням досвіду, отриманого в роботі щодо організації
харчування суб’єктами господарювання, та наближенням її до рівня
європейських стандартів.
2. Мета і шляхи її досягнення
Наказом передбачається уточнення Інструкції з організації
продовольчого забезпечення Збройних Сил України та годування штатних
тварин військових частин Збройних Сил України шляхом залучення
суб’єктів господарювання.
3. Правові аспекти
У відповідній сфері правового регулювання діють:
Закон України “Про Збройні Сили України”;
Закон України “Про публічні закупівлі”;
Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів”;
статути Збройних Сил України;
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 і
підрозділів Національної поліції, цивільного
захисту та установ
кримінально-виконавчої служби” (зі змінами);
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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” (зі змінами);
постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року
№ 671 “Про затвердження Положення про Міністерство оборони України”
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року
№ 730).
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація наказу не потребує додаткового виділення коштів та буде
здійснюватися в межах бюджетних призначень, затверджених на
відповідний рік на ці цілі.
5. Позиція заінтересованих органів
Наказ потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я України
та Державною регуляторною службою.
Наказ потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
6. Регіональний аспект
Наказ не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних
одиниць.
6.¹ Запобігання дискримінації
У наказі відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Наказ
не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.
7. Запобігання корупції
У наказі правила і процедури, які містять ризики вчинення
корупційних правопорушень, відсутні.
8. Громадське обговорення
Норми наказу не потребують проведення консультацій та обговорення
з громадськістю.
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9. Позиція соціальних партнерів
Наказ не стосується соціально-трудової сфери, не потребує
погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських
профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій
роботодавців.
10. Оцінка регуляторного впливу
Наказ є регуляторним актом.
10.¹ Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація наказу не впливатиме на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Реалізація наказу дасть можливість вдосконалити систему харчування
у Збройних Силах України, а також організувати взаємодію органів
військового управління, командування військових частин (установ,
закладів) з суб’єктами господарювання під час надання послуг щодо
забезпечення харчуванням особового складу Збройних Сил України.
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