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Про стан виконання завдань з відбору
кандидатів для проходження
військової служби за контрактом
Планове завдання з відбору кандидатів до вступу на військову службу за
контрактом у II кварталі 2016 року для Херсонської області відповідно до
директиви Генерального штабу Збройних Сил України від 06 квітня 2016 року
№ Д-15 становило 650 кандидатів. Направлено до військових частин та
навчальних центрів для укладання контракту 420 кандидатів, з них уклали
контракт - 413, що складає 63,5% від планового завдання.
Разом з тим, на липень 2016 року для Херсонської області відповідно до
розпорядження Генерального штабу Збройних Сил України від 11 червня
2016 року № 321/1020 дек заплановано залучити на військову службу за
контрактом 320 кандидатів. Станом на 12 липня 2016 року для проходження
військової служби за контрактом відібрано 50 кандидатів. Направлено до
військових частин та навчальних центрів для укладання контракту
35 кандидатів, з них уклали контракт - 10, що складає 3,1% від планового
завдання, в очікуванні наказу - 25 кандидатів.
Відповідно до проведеного аналізу, необхідно відзначити позитивну
роботу з відбору громадян до вступу на військову службу за контрактом у
Білозерському - 41 (100%), Верхньорогачицькому - 10 (100%), Каховському 36 (87,8%), Високопільському - 15 (88,2%) районах.
Низький рівень проведення заходів щодо відбору громадян до вступу на
військову службу за контрактом у Великолепетиському - 6 (42%),
Голопристанському - 14 (34,1%), Нижньосірогозькому - 8 (44,4%),
Іванівському - 6 (35,3%), Новотроїцькому - 9 (25,7%) районах.
Враховуючи вищезазначене, та з метою поліпшення стану та безумовного
виконання планового завдання з відбору кандидатів для проходження
військової служби за контрактом, відповідно до Законів України
«Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону України»,
керуючись статтею 6, пунктом 9 частини першої статті 13, пунктами 1, 4
статті 27, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Визнати
незадовільною
роботу
Великолепетиської,
Голопристанської, Нижньосірогозької, Іванівської, Новотроїцької районних
державних адміністрацій стосовно виконання плану щодо залучення кандидатів
для проходження військової служби в Збройних Силах України за контрактом.
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2. Головам районних державних адміністрацій: Великолепетиської Кумановській С.С., Нижньосірогозької - Павлову П.С., першим заступникам
голів районних державних адміністрацій: Голопристанської - КравченкоСкалозуб О.В., Іванівської - Довбні С.Л., Новотроїцької - Кондратенку О.Ю.:
2.1. Забезпечити неухильне виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 04 липня 2016 року № 483 «Про заходи з організації
відбору громадян на військову службу за контрактом у 2016 році».
2.2. Звернути увагу на виконання відповідальними службовцями своїх
посадових обов’язків у частині забезпечення заходів з відбору громадян до
вступу на військову службу за контрактом.
3. Головам районних державних адміністрацій щомісяця до 01 числа
протягом 2016 року про виконання заходів щодо залучення кандидатів для
проходження військової служби в Збройних Силах України за контрактом
інформувати обласну державну адміністрацію.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Чабана В.І.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

