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від 02 квітня 2019 року

смт Голованівськ

№ 101-р/466

Про відбір та прийняття громадян України
на військову службу за контрактом до лав
Збройних Сил України у 2019 році
Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу», директиви начальника Генерального штабу Збройних Сил України від
08 січня 2019 року Д-3 ДСК «Про організацію комплектування Збройних Сил
України особовим складом у 2019 році», спільного рішення голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації та військового комісара
Кіровоградського обласного військового комісаріату від 06 лютого 2019 року
№ 215-р/67 «Про відбір та прийняття громадян на військову службу за
контрактом до лав Збройних Сил України у 2019 році» та з метою створення
позитивного іміджу Збройних Сил України, забезпечення максимальних
показників залучення громадян на військову службу за контрактом до Збройних
Сил України у визначених обсягах, висвітлення перспектив проходження
військової служби за контрактом
голова районної державної адміністрації
та військовий комісар районного військового комісаріату
ВИРІШИЛИ:
1. З метою недопущення зриву виконання планових завдань з відбору та
прийняття громадян району на військову службу за контрактом у 2019 році:
1)
організувати
комплектування
Збройних
Сил
України
військовослужбовцями за контрактом та активізувати роботу з надання
допомоги Голованівському районному військовому комісаріату щодо
виконання заходів, пов’язаних із комплектуванням Збройних Сил України
військовослужбовцями за контрактом;
2) провести координаційні наради із залученням керівників місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб
силових структур, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від
підпорядкування і форм власності, громадських та волонтерських організацій,
на яких підвести підсумки роботи щодо відбору громадян на військову службу
за контрактом у 2018 році, проаналізувати недоліки та визначити пріоритетні
напрямки роботи у 2019 році;
2. Голованівській центральній районній лікарні та комунальному
некомерційному підприємству «Голованівський центр первинної медикосанітарної допомоги» забезпечити участь висококваліфікованих медичних
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працівників у роботі районної медичної комісії для проведення медичних
оглядів кандидатів на військову службу за контрактом.
3. Голованівській районній філії Кіровоградського обласного центру
зайнятості спільно з Голованівським районним військовим комісаріатом:
1) активізувати роботу з громадянами, які знаходяться на обліку і не
працевлаштовані щодо залучення їх до військової служби за контрактом;
2) постійно проводити моніторинг наявних вакантних посад у військових
частинах Збройних Сил України;
3) надавати Голованівському районному військовому комісаріату за їх
запитами інформацію, яка не суперечить Закону України «Про захист
персональних даних», про осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;
4) організувати проведення ярмарків вакансій із залученням посадових
осіб Голованівського районного військового комісаріату;
5) надавати постійну допомогу Голованівському районному військовому
комісаріату у розміщенні рекламно-агітаційних матеріалів.
4. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації забезпечити
постійне сприяння посадовим особам Голованівського районного військового
комісаріату щодо проведення заходів у навчальних закладах усіх рівнів
акредитації з рекламування та пропагування військової служби за контрактом, а
саме:
1) забезпечити проведення у закладах освіти усіх рівнів акредитації
тематичних лекцій, засідань круглих столів, переглядів фільмів на військову
тематику, уроків мужності, зустрічей з учасниками бойових дій, ветеранами
військової служби;
2) забезпечити розробку та реалізацію спільного річного плану
Голованівського районного військового комісаріату та закладів освіти щодо
організації у навчальних закладах району усіх рівнів акредитації роботи з
питань військово-патріотичного виховання молоді;
3) сприяти Голованівському районному військовому комісаріату у
розміщенні рекламно-агітаційних матеріалів
5. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації:
1) всіляко сприяти у висвітленні процесу переходу Збройних Сил України
на професійну контрактну основу;
2) у взаємодії з Голованівським районним військовим комісаріатом
відпрацювати спільний план заходів на 2019 рік щодо проведення агітаційної та
роз’яснювальної роботи серед громадських та волонтерських організацій
району.
6. Голованівському районному військовому комісаріату:
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1) створити дієву щоденну систему контролю за організацією роботи щодо
максимального залучення населення району, яке потенційно може розглядатись
кандидатами на військову службу за контрактом;
2) посилити агітаційну роботу серед населення району із залученням
місцевих засобів інформації, шляхом виготовлення агітаційно-рекламної
продукції з метою формування патріотичних настроїв серед громадян та
залучення мотивованого населення до проходження військової служби за
контрактом;
3) організувати тісну взаємодію посадових осіб Голованівського районного
військового комісаріату з Голованівською районною філією Кіровоградського
обласного центру зайнятості, навчальними закладами району усіх рівнів
акредитації, підприємствами, організаціями, установами незалежно від
підпорядкування та форми власності, громадськими та волонтерськими
організаціями з питань відбору громадян на військову службу за контрактом до
Збройних Сил України;
4) забезпечити виконання заходів з відбору громадян на військову службу
за контрактом до Збройних Сил України та проведення широкої інформаційної
кампанії в районі з даного питання шляхом виступів посадових осіб
Голованівського районного військового комісаріату, учасників бойових дій,
ветеранів військової служби на тематичних лекціях, засіданнях круглих столів,
зустрічах, інтерв’ю;
5) забезпечити проведення:
агітаційно-роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних, у першу
чергу з числа військовозобов’язаних, призначених до оперативного резерву
першої черги, та добровольців, які виявили бажання проходити військову
службу, а також серед різних категорій цивільного населення в населених
пунктах Голованівського району;
брифінгів з селищними, сільськими головами щодо відбору громадян на
військову службу за контрактом;
засідань за круглим столом, семінарів у навчальних закладах, центрах
зайнятості, селищних, сільських радах з питань проходження військової служби
за контрактом у Збройних Силах України;
попереднього вивчення особистих якостей потенційних кандидатів
посадовими особами комісаріату та представниками військових частин, при
цьому звернути особливу увагу на кандидатів з областей, які мають суміжні
кордони з Російською Федерацією, з метою недопущення укладання контрактів
з особами, які мають недостатні національно-ідейні переконання;
вивчення індивідуально-психологічних та військово-професійних якостей
кандидатів за допомогою співбесіди і тестування, для проведення професійнопсихологічного відбору та рівня їх фізичної підготовки за віковою групою
відповідно до вимог з фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України;
за результатами відбору направити кандидатів, відібраних для прийняття
на військову службу за контрактом, до навчальних центрів для укладання
контракту та підготовки за військово-обліковою спеціальністю або до
військових частин для укладання контракту. Надавати пріоритет у
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комплектуванні військових частин Оперативного командування «Південь».
Забезпечити максимальне скорочення термінів оформлення особових справ.
6) доповідати про організацію та хід виконання планових завдань з відбору
кандидатів на військову службу за контрактом із зазначенням проблемних
питань та шляхів їх вирішення на нарадах у голови Голованівської районної
державної
адміністрації,
керівниками
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, посадовими особами силових структур щомісяця
до 5 числа протягом 2019 року.

Голова районної
державної адміністрації
О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Військовий комісар
Голованівського районного
військового комісаріату
В.МАЛЮК

