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Про стан організації харчування
особового складу Збройних Сил
України та контроль за ним посадових осіб
З метою покращення організації харчування особового складу
Збройних Сил України проведена значна робота щодо створення
матеріальної бази продовольчої служби, оснащення і утримання
військових їдалень, введення продовольчих пайків офіцерському
складу, прапорщикам, мічманам та військовослужбовцям, які
проходять службу за контрактом, розвитку військових радгоспів
та підсобних господарств, посилення контролю за організацією
харчування та доведення норми пайків до військовослужбовців.
Незважаючи на вжиті заходи та проведену роботу, корінного
покращення у продовольчому забезпеченні та організації
харчування особового складу Збройних Сил України ще не
спостерігається: Не всі командири і офіцери служб тилу
розуміють, що якісне і повноцінне харчування є запорукою
здоров'я військовослужбовців, а також одним з основних;
чинників підтримки високої бойової готовності військ.
Так, у військових частинах 74145, А-0660 (ОдВО ); А-0272,
32500 (ПрикВО), 41178, 49303 Сил Протиповітряної оборони
України,
62290
Військово-Повітряних
Сил
України,
Харківському військовому університеті та інших-мають місце
серйозні недоліки, в організації харчування, особового складу та
утримання військових їдалень:
їдальні знаходяться в антисанітарному стані, заходи по
наведению в них належного порядку не вживаються;
технологічне устаткування знаходиться в несправному стані;
кухарі не забезпечені спецодягом;

харчування планується непродумано, з вузьким, традиційно
постійним асортиментом страв (не плануються страви з котлетної маси, борошняні вироби);
контроль за організацією, харчування та доведенням продуктів, встановлених за нормами забезпечення, до осіб, що
харчуються, відсутній або носить поверхневий характер.
З метою покращення утримання їдалень та вживання заходів
щодо наведення в них належного порядку
в
організації
харчування особового складу, зміцнення матеріальної бази,
вишукування резервів для більш якісного забезпечення військ
продовольством, покращення економічної роботи, розвитку
військових радгоспів та підсобних господарств НА К А З У Ю:
1. Командуючим видами Збройних Сил України, військами
військових округів, об'єднаннями, командирам з'єднань, військових частин, начальникам військово-навчальних закладів, установ Міністерства оборони України:
вважати одним з найважливіших завдань у своїй роботі корінне поліпшення організації харчування, контроль за якістю
приготування їжі;
неухильно виконувати вимоги ст.36, 44 Тимчасового статуту
внутрішньої служби Збройних Сил України про щоденний
контроль повноти видачі норм, забезпечення, якості
доведення;їх до особового складу. Не менш одного разу на
тиждень особисто перевіряти якість приготування їжі. У кожній
військовій їдальні обладнати належним чином куток контролю,
з оформленням, необхідної документації та устаткування. Один
раз на квартал проводити з керівним складом та працівниками
тилу військових частин заняття щодо контролю організації
харчування;
встановити єдиний день продовольчої служби у Збройних
Силах України— другу середу кожного місяця. У цей день
проводити контрольно-показове варіння їжі, навчальні заняття
щодо організації харчування, виставки страв, кондитерських та
борошняних виробів;
домогтися зразкової культури приймання їжі, упорядкування
розпорядку роботи військових їдалень, розширення асортименту
приготування страв так, щоб у розкладці продуктів на тиждень
страви більше двох разів не повторювалися, котлети м'ясні
готувати не менше 2—3 разів, а випічку — 1—2 рази;
підвищити особисту відповідальність командирів підрозділів
за виділення, підготовку та роботу добового наряду
їдальні.
Черговими їдальні призначати посадових осіб з числа
прапорщиків або найбільш підготовлених сержантів строкової
служби, здатних керувати добовим нарядом та підтримувати ста-

тутний порядок під час несення служби, і контролювати організацію харчування особового складу;
для правильної організації робіт осіб добового наряду у
кожній солдатській (матроській, курсантській) їдальні мати сім
комплектів спеціального бавовняного одягу з обмундирування
старих зразків, які вислужили встановлені строки. Одяг
пофарбувати у темно-синій колір і вказати номер обслуги;
корінним чином покращити підготовку і розміщення кадрів
продовольчої служби. На посади начальників продовольчої служби призначати тільки офіцерів, які мають спеціальну освіту, а
на посаду начальників їдалень підбирати і призначати найвідповідальніших та сумлінних прапорщиків. 3 метою забезпечення постійного контролю за організацією харчування особового складу в їдальнях військових частин, установ і військовонавчальних закладів начальників продовольчої служби та на
чальників їдалень звільнити від усіх видів нарядів;
при проведенні чергової атестації осіб, схильних до зловживань, на посади з матеріальною відповідальністю не призначати. Атестацію кухарського складу військових їдалень проводити двічі на рік комісіями військових частин після закінчення
періодів навчання;
розвивати і зміцнювати підсобні господарства військових
частин, військово-навчальних закладів та установ, для чого у
кожній військовій частині, де є для цього можливості, мати
теплицю, город, свинарник для більш повного забезпечення
особового складу продуктами сільського господарства (м'ясопродуктами, овочами, вітамінною зеленню та іншим).
2. Заступнику Міністра оборони України по тилу — начальнику тилу Збройних Сил України, командуючим видами Збройних
Сил
України,
військами
військових
округів,
об'єднаннями,командирам
з'єднань,
військових
частин,
начальникам
військово-навчальних
закладів,
установ
Міністерства оборони України провести огляд-конкурс на
кращу солдатську (матроську, курсантську) їдальню у
військових частинах, гарнізонах, об'єднаннях, військових
округах, видах Збройних Сил України, для цього скласти план
на кожний етап його проведення і підсумки конкурсу до 1
вересня 1994 року підвести наказом у видах Збройних Сил і
військових округах. А підсумки конкурсу по Збройних Силах
України підвести наказом до 25 грудня 1994року.
3. Командуючим військами військових округів, об'єднаннями, командирам з'єднань, частин, начальникам військово-навчальних закладів і установ Міністерства оборони України організувати тісне співробітництво з військовими радгоспами на

місцях, для чого за кожним військовим радгоспом
закріпити
військові частини, які дислокуються поблизу них.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра оборони України по тилу — начальника тилу Збройних
Сил України.
5. Наказ розіслати до окремої військової частини.
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