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КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ
КОШТІВ, ВИДІЛЕНИХ НА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОДОВОЛЬСТВОМ ВІЙСЬК
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Стаття присвячена наданню оцінки ефективності використання
коштів державного бюджету, виділених Міністерству оборони Украї:
ни на продовольче забезпечення військовослужбовців Збройних Сил
України, які негативно вплинули на виконання бюджетної програми
в частині забезпечення військовослужбовців харчуванням та досяг:
нення її кінцевої мети; наданню пропозицій щодо підвищення ефек:
тивності управління державними ресурсами.
The article is devoted to estimation of the efficiency of state budget
funds use allotted to the Ministry of Defense of Ukraine on the food
supplying of servicemen of armed forces of Ukraine, which negatively
affected on the budget program implementation in the part of providing
servicemen with nourishment and on the achievement of its ultimate aim,
grant of propositions concerning the increase of the efficiency of the public
resources management.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ
ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМ
Відповідно до ст. 17 Конституції
України на Збройні Сили України (далі
— ЗСУ) покладено завдання оборони
країни, захисту її суверенітету та тери*
торіальної цілісності [1].
Виконання Державної програми
розвитку Збройних Сил України на
2006—2011 роки має забезпечити реа*
лізацію державної політики у сфері
оборони, трансформації Збройних Сил
у сучасні, всебічно підготовлені та за*
безпечені, мобільні, спроможні викону*
вати покладені на них завдання, здатні
оперативно реагувати на зміни форм та
способів ведення збройної боротьби,
сумісні зі збройними силами держав*
членів Організації Північноатлантич*
ного договору і Європейського Союзу.
Нині головна увага Міністерства
оборони та Генерального штабу зосе*
реджена на забезпеченні раціонально*
го використання фінансових, матері*
ально*технічних, інших ресурсів для
підвищення ефективності військового
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управління і бойової підготовки, досяг*
нення високого рівня готовності
військових формувань до виконання
завдань за призначенням, забезпечен*
ня професіоналізації Збройних Сил.
З метою вивільнення військ від ви*
конання невластивих функцій у сфері
забезпечення матеріальними засобами
та послугами завершено перехід до за*
безпечення харчуванням особового
складу Збройних Сил комерційними
структурами.
Виходячи з викладеного, виникає
проблемне питання: чому діюча систе*
ма організації харчування у ЗСУ не за*
безпечує ефективне використання бюд*
жетних коштів?
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ
ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ, ТА
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ПИТАНЬ
За таких проблем виникає наукова
дискусія навколо основних питань: чи
підкріплене відповідною нормативно*
правовою базою запровадження про*
довольчого забезпечення військовос*

лужбовців шляхом залучення суб'єктів
господарювання; чи вдалося уникнути
дублювання окремих функцій струк*
турними підрозділами Міністерства
оборони та забезпечити встановлення
відповідних правовідносин з суб'єкта*
ми господарювання; чи існує єдина ме*
тодика (алгоритм) розрахунків потре*
би в коштах на забезпечення військо*
вослужбовців продовольством.
Але у вітчизняній науковій літера*
турі ці проблеми ще не стали об'єктом
для грунтовних досліджень, що зумов*
лює актуальність даного дослідження.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Економічний розвиток держави ве*
ликою мірою залежить від контролю за
використанням фінансових ресурсів на
всіх стадіях — як виділення, так і вико*
ристання коштів. Завданням статті є
оцінка ефективності використання
коштів державного бюджету, виділених
Міністерству оборони України на про*
довольче забезпечення військовослуж*
бовців Збройних Сил України, визна*
чення факторів, які негативно вплину*
ли на виконання бюджетної програми
в частині забезпечення військовослуж*
бовців харчуванням та досягнення її
кінцевої мети; надання пропозицій
щодо підвищення ефективності управ*
ління державними ресурсами.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Враховуючи ситуацію, яка склала*
ся нині в Україні, набуває особливого
значення економність та ефективність
використання фінансових ресурсів, за*
безпечення мінімізації витрат на досяг*
нення поставлених цілей та подолання
виявлених раніше упущень в організації
такого відповідального процесу, як
харчування військовослужбовців.
Запровадження продовольчого за*
безпечення військовослужбовців шля*
хом залучення суб'єктів господарюван*
ня не підкріплене відповідною норма*
тивно*правовою базою, внаслідок чого
не вдалося уникнути дублювання окре*
мих функцій структурними підрозділа*
ми Міністерства оборони та забезпечи*
ти встановлення відповідних право*
відносин з суб'єктами господарювання.
Із впровадженням харчування
військовослужбовців шляхом залучен*
ня суб'єктів господарювання та затвер*
дженням наказом Міністра оборони
України від 20.03.2008 № 106 Тимчасо*
вої інструкції про організацію продо*
вольчого забезпечення військовослуж*
бовців та годування штатних тварин
Збройних Сил України шляхом залу*
чення суб'єктів господарювання (далі
— наказ № 106, Тимчасова інструкція)
Міністерством оборони не внесено
зміни до чинних нормативних актів,
якими визначено функції військових
підрозділів стосовно продовольчого за*
безпечення військовослужбовців [4].
Зокрема, залишено без змін наказ
Міністра оборони України від 09.12.2002
№ 402, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 20 грудня 2002 року за
№ 992/7280 "Про затвердження Поло*
ження про продовольче забезпечення
Збройних Сил України на мирний час"
(далі — Положення, наказ № 402) [5].
У результаті Положенням визначе*
но, що забезпечення органів військово*
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го управління, об'єднань, з'єднань,
військових частин, військових навчаль*
них закладів, установ та організацій
Збройних Сил України (далі — військові
частини) продовольством, фуражем
(далі — продовольство), військовою тех*
нікою та майном продовольчої служби
(далі — військова техніка та майно), а та*
кож організація харчування військовос*
лужбовців відповідно до встановлених
норм є основними завданнями продо*
вольчої служби Збройних Сил України.
Фактично, відповідно до Тимчасо*
вої інструкції питання щодо за*
безпечення військових частин продо*
вольством вирішує Департамент дер*
жавних закупівель та ресурсного забез*
печення Міністерства оборони Украї*
ни (далі — Департамент) шляхом укла*
дання відповідних договорів з суб'єкта*
ми господарювання та їх оплати відпо*
відно до умов договорів та актів вико*
наних робіт [4].
Крім того, відповідно до Положен*
ня про Департамент, затвердженого
наказом від 28.05.2008 № 224 (далі —
наказ № 224), саме цей структурний
підрозділ Міністерства оборони забез*
печує оперативну взаємодію зі струк*
турними підрозділами Міністерства
оборони України з питань організації
ресурсного забезпечення (в тому числі
послуг з харчування) [6].
Згідно наказу № 402 до органів уп*
равління продовольчої служби нале*
жать:
— Центральне управління продо*
вольчого забезпечення тилу Головного
управління логістики КСП Збройних
Сил України (далі — ЦУПЗ),підпоряд*
коване Генеральному Штабу ЗСУ;
— в управліннях тилу командувань
видів Збройних Сил України, оператив*
них командуваннях, армійських корпу*
сах, з'єднаннях, на берегових (плаву*
чих) базах і у військових частинах —
продовольча служба [5].
Отже, у військових підрозділах вибу*
довано чітку вертикаль щодо підконтроль*
ності та підзвітності продовольчих служб
військових частин, які мають забезпечу*
вати продовольством особовий склад ЗСУ
в мирний час, єдиному центральному
органу продовольчого забезпечення,
створеному у складі Командування сил
підтримки ЗСУ. Однак, на сьогоднішній
день система не діє через те, що військові
частини відповідно до вимог Тимчасової
інструкції, затвердженої наказом № 106
передають акти про виконання послуг
суб'єктами господарювання безпосеред*
ньо Департаменту державних закупівель
та ресурсного забезпечення, якому фак*
тично не підпорядковані [4].
Недоліки діючої системи забезпе*
чення продовольством:
1) відбулося відсторонення Гене*
рального штабу Збройних Сил Украї*
ни як основного органу військового
управління, який керує підпорядкова*
ними йому підрозділами та формуван*
нями і має в підпорядкованих підрозді*
лах матеріальну технічну та кадрову
базу стосовно продовольчого забезпе*
чення та є основним споживачем послуг
з харчування для виконання функції
управління процесом забезпечення
боєздатності ЗСУ;
2) процес продовольчого забезпе*
чення військових частин здійснюється
напряму Департаментом державних за*
купівель та ресурсного забезпечення,
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хоча військові частини структурно
підпорядковані підрозділам Генераль*
ного Штабу;
3) ні з боку Департаменту, ні з бо*
ку ЦУПЗ не забезпечується контроль
та відповідальність за організацію про*
довольчого забезпечення військовос*
лужбовців (правильності внесення в
річний розрахунок вартості харчуван*
ня військовослужбовців даних щодо
чисельності особового складу, яка за*
безпечується харчуванням, та кількості
добових видач, правильності складан*
ня актів наданих послуг та фактично
використаних добових видач тощо);
4) діє система, яка не дає змоги
здійснити контроль за всіма стадіями
проходження бюджетних коштів (пла*
нування, розподіл, використання та
контроль) та визначити відповідальних
за цей процес.
Слід відмітити, що завдання Депар*
таменту державних закупівель та ре*
сурсного забезпечення, визначені нака*
зом Міністерства оборони України від
28.05.2008 № 224, не відповідають зав*
данням, які покладались на Департа*
мент постачання матеріальних ресурсів
відповідно до наказу від 20.03.2008 №
106, яким затверджено Тимчасову
інструкцію про організацію продоволь*
чого забезпечення військовослуж*
бовців та годування штатних тварин
Збройних Сил України шляхом залу*
чення суб'єктів господарювання [4; 6].
Фактично будь*який облік (опера*
тивний, бухгалтерський) фактичних
витрат по забезпеченню військовос*
лужбовців продовольством ні Департа*
ментом, ні ЦУПЗ, ні більшістю військо*
вих частин не ведеться. У фінансовій
звітності починаючи з травня 2008
року, касові видатки щомісячно дорів*
нюють фактичним видаткам, хоча роз*
рахунки за послуги надані, наприклад,
у червні проводяться у липні тощо.
Таким чином, суперечливість та
неоднозначність розпорядчих доку*
ментів Міністерства оборони призвели
до того, що фактично протягом 2008
року зберігалась ситуація, коли:
— по*перше, декілька підрозділів
(Центральне продовольче управління
Головного управління логістики Коман*
дування сил підтримки Збройних Сил
України та Департамент постачання ма*
теріальних ресурсів Міністерства обо*
рони України) керують (управляють)
процесом продовольчого забезпечення;
— по*друге, жодний з вказаних
підрозділів не несе відповідальності за
кінцеві результати виконання бюджет*
ної програми за КПКВ 2101020 "Утри*
мання особового складу Збройних Сил
України" в частині забезпечення особо*
вого складу продовольством;
— по*третє, правові підстави щодо
виконання підприємцями вимог наказу
Міністра оборони від 20.03.2008 № 106,
яким затверджено Тимчасову інструк*
цію, не визначені (наказ не зареєстро*
ваний в Мін'юсті України).
Крім того, у Міністерстві оборони
України на сьогоднішній день відсутня
єдина методика (алгоритм) розрахунків
потреби в коштах на забезпечення
військовослужбовців продовольством,
що не дозволяє обгрунтовано визначи*
ти об'єктивну потребу в бюджетних
асигнуваннях на ці цілі.
Щоб визначити потребу в коштах
на забезпечення військовослужбовців

продовольством, яка включається до
бюджетного запиту Міністерства обо*
рони на виконання бюджетної програ*
ми за КПКВ 2101020 "Утримання осо*
бового складу Збройних Сил України",
Центральне управління продовольчого
забезпечення КСП ЗСУ щорічно скла*
дає відповідний розрахунок [12].
За даними такого розрахунку, для
забезпечення продовольством особового
складу ЗСУ у 2008 році необхідно було
передбачити в Державному бюджеті
фінансових ресурсів у загальній сумі 650,1
млн грн., у 2009 році — 734,9 млн грн.
У розрахунки до бюджетних за*
питів на 2008 рік та 2009 рік включено
65177 осіб та 53370 осіб відповідно і заз*
начено, що в середньому в Збройних
Силах України будуть харчуватися
військовослужбовці у 2008 році в
кількості 64953 чоловік, у 2009 році —
53145 чоловік [2, 3].
Разом з тим, Центральне управлін*
ня продовольчого забезпечення КСП
ЗСУ відповідно до вимог наказу першо*
го заступника Міністра оборони Украї*
ни від 13.08.07 № 10 "Про затверджен*
ня та введення в дію Переліку доку*
ментів щодо взаємодії…" подає до Де*
партаменту державних закупівель та
ресурсного забезпечення річну заявку
на закупівлю послуг з харчування (го*
дування) та забезпечення продоволь*
ством (фуражем) особового складу
(штатних тварин) військових частин
(установ) Збройних Сил України.
Чисельність військових у розрізі
категорій, які підлягають забезпеченню
харчуванням, включених до заявки,
значно менша чисельності, вказаної в
розрахунках до бюджетного запиту [7].
Враховуючи зазначене, можна при*
пустити, що загальна кількість військо*
вослужбовців, що забезпечуються хар*
чуванням, у 2008 році не перевищить
55,7 тис. чоловік (65177—9477).
Зайве включення до паспорту бюд*
жетної програми у 2008 році вищевказа*
ної кількості військовослужбовців спри*
чинило необгрунтоване збільшення асиг*
нувань для забезпечення їх продоволь*
ством щонайменше на 82,1 млн грн. [8].
Так само, у 2009 році необгрунто*
вано завищено чисельність осіб, що за*
безпечуються харчуванням, та зайво
заплановано 32,9 млн гривень [8].
Отже, через відсутність єдиних ме*
тодологічних підходів до визначення
чисельності осіб, що мають право на за*
безпечення харчуванням, вже на стадії
планування існує можливість необгрун*
тованого та необ'єктивного визначення
(завищення) обсягів коштів загального
фонду Державного бюджету на закупі*
влю послуг з харчування. Загалом, для
закупівлі послуг з харчування без об*
грунтування потреби відповідними роз*
рахунками залучено в 2008—2009 роках
щонайменше 115 млн грн. [9].
При цьому склалась ситуація, коли
через необхідність забезпечення додат*
ковим фінансуванням закупівель по*
слуг з харчування не в повному обсязі,
фактично за остаточним принципом, із
загального фонду державного бюдже*
ту фінансувались видатки на закупівлю
та модернізацію озброєння, реформу*
вання та розвиток ЗСУ. В таких умовах
державі прийдеться харчувати військо*
вослужбовців, яких неможливо буде ні
озброїти новою технікою, ні навчити
нею користуватися.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Непрозора схема проведення проце*
дур закупівель послуг з харчування не за*
безпечила дотримання принципів відкри*
тості торгів та конкурентоспроможності
їх учасників та зумовили неефективне ви*
користання бюджетних коштів.
Міністерством оборони у серпні*
вересні та листопаді*грудні 2008 року
організовано та проведено процедури
державних закупівель, переможцями
яких визначено підприємства, які рані*
ше (у 2006, 2007 та 2008 роках)
Міністерству оборони відповідних по*
слуг не надавали [10; 11].
Слід зазначити, що Міністерство
оборони проводило закупівлю послуг з
харчування шляхом проведення торгів
з обмеженою участю.
Обмеженість учасників торгів аргу*
ментована висновками Національного
університету харчових технологій і Одесь*
кої національної академії харчових тех*
нологій, а саме: "…харчування військовос*
лужбовців в стаціонарних та польових
умовах — це складний та неперервний
процес, який значною мірою впливає на
підтримання військ у бойовій і мобілі*
заційній готовності…" Процедуру торгів
з обмеженою участю погоджено
Міністерством економіки України [11].
Невиправдана прихильність Мініс*
терства оборони України до деяких учас*
ників торгів, яка проявилася у відсутності
до них жорстких кваліфікаційних вимог,
мала наслідком обрання переможцями
підприємств, які не могли забезпечити
якісне харчування військовослужбовців
та призвела в кінцевому результаті до не*
ефективного та надмірного витрачання
бюджетних коштів.
Так, для підтвердження наявності
досвіду роботи у наданні послуг з гро*
мадського харчування, досвіду роботи у
сфері громадського харчування насе*
лення, наявності власних (орендованих)
закладів, а також наявності, чисельності
кваліфікованих працівників, їх освітнь*
ого рівня та досвіду роботи у громадсь*
кому харчуванні Міністерство оборони
висунуло в тендерній документації ви*
могу щодо надання учасниками торгів
лише інформаційної довідки у довільній
формі. Тобто документального підтвер*
дження дотримання кваліфікаційних
вимог Міністерство оборони України від
учасників торгів не вимагало.
Як результат, переможцем торгів,
які проводились в грудні 2008 року, виз*
начено товариство (далі — ТОВ), яке,
як виявилося, взагалі самостійно по*
слуги з харчування не надавало, а ук*
лало договір з іншим підприємством.
При цьому в договорі, укладеному
між ТОВ та Міністерством оборони,
середня вартість послуг визначена в
сумі 35,30 грн. за одну дободачу, а
вартість послуг відповідно до догово*
ру, укладеного між ТОВ і підприєм*
ством, складає 33,90 грн.
Обсяги послуг, що будуть надава*
тися ТОВ у 2009 році визначені у за*
гальній сумі 70 млн грн.
Посередництво ТОВ пояснюється
відсутністю виробничих потужностей
для надання послуг.
Отже, виключно за посередницт*
во ТОВ отримає з договору близько 3
млн грн.
Слід зазначити, що за умови не*
представлення учасником торгів доку*
ментального підтвердження можливо*
стей надання послуг, Міністерство обо*
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рони повинно було відхилити пропози*
цію ТОВ [13, 14].
Переможцями інших торгів обрано
ТОВ "А" та ТОВ "В", які подали до тен*
дерного комітету довідки про свою
діяльність у довільній формі.
Так, підприємство ТОВ "А" інформу*
вало, що "…має досвід роботи у наданні
послуг з громадського харчування для
дитячих оздоровчих закладів, закладів
охорони здоров'я, дошкільних дитячих
закладів Східного та Південного регіонів
України. В оренді у ТОВ "А" знаходить*
ся 100 закладів громадського харчуван*
ня населення, серед яких як стаціонарні
їдальні (кафе), так і виїзні (мобільні) пун*
кти громадського харчування. В закладах
громадського харчування ТОВ "А" пра*
цює понад 450 кваліфікованих фахівців з
відповідним освітнім рівнем та досвідом
роботи у сфері громадського харчуван*
ня понад 5 років. Серед них кухарі, тех*
нологи, офіціанти, бармени, кухонні ро*
бітники тощо".
Однак, як фактично виявилось, в
бухгалтерському обліку Товариства
основні засоби (споруди, обладнання,
автомобілі тощо) не обліковувались,
реалізація товарів, робіт і послуг у І
півріччі 2008 року не здійснювалась.
Основним видом економічної діяль*
ності за ЗКГНГ визначено "Оптова тор*
гівля паливом". За період з 01.01.2008
по 01.02.2009 ТОВ "А" укладено 2 до*
говори з ТОВ "К" на оренду офісного
приміщення. У штат Товариства зара*
ховано 4 працівники.
Крім того, в період з 01.01.2008 по
01.02.2009 ТОВ "А" не мало в наявності
власних транспортних засобів. А для
забезпечення надання послуг з харчу*
вання між Товариством та ТОВ "Б"
підписаний договір про консолідацію
зусиль та намірів на співробітництво, в
якому передбачено, що у разі необхід*
ності може бути залучене майно та ре*
сурси іншого підприємства [13].
Отже, проведення процедур за*
купівлі таких важливих для Мініс*
терства оборони послуг, як харчуван*
ня військовослужбовців, без пред'яв*
лення належних вимог до їх учас*
ників, застосування Міністерством
оборон и н епр озор ої (обмеже на
кількість учасників торгів) процедури
закупівлі, недотримання при прове*
денні торгів принципів конкуренції,
відкритості та укладення договорів з
фірмами, які не відповідали кваліфі*
каційним вимогам, фактично постави*
ли під загрозу процес забезпечення
продовольством військових Збройних
Сил України, призвели до надмірно*
го та неефективного використання
бюджетних коштів.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, з метою правового
врегулювання питань забезпечення
військовослужбовців продовольством
шляхом залучення суб'єктів господарю*
вання необхідно Міністерству оборони
України розробити Порядок організації
продовольчого забезпечення військо*
вослужбовців Збройних Сил України
шляхом залучення суб'єктів господарю*
вання та затвердити зазначений поря*
док постановою або розпорядженням
Кабінету Міністрів України.

Переглянути всі чинні внутрішні
нормативно*правові акти, що стосу*
ються організації системи продоволь*
чого забезпечення Збройних Сил Ук*
раїни (в тому числі положення про
відповідні структурні підрозділи), з ме*
тою приведення їх у відповідність з
Порядком організації продовольчого
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України шляхом залу*
чення суб'єктів господарювання, пода*
ним на затвердження Кабінету мініст*
рів України.
Реформувати Департамент дер*
жавних закупівель та ресурсного забез*
печення з метою відокремлення функ*
цій здійснення процедур закупівель то*
варів, робіт та послуг від функцій ук*
ладання договорів та контролю за їх
виконанням.
Переглянути умови проведення
процедур закупівлі послуг з харчуван*
ня, передбачивши тендерною докумен*
тацією представлення документально*
го підтвердження можливостей пере*
можців торгів якісно і в повному обсязі
надавати вказані послуги.
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