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Про стан виконання завдань
з відбору кандидатів для проходж ення
військової служ би за контрактом

П ланове завдання з відбору кандидатів для вступу на військову служ бу за
контрактом у III кварталі 2016 року для Х ерсонської області відповідно до
розпорядж ення Генерального ш табу Збройних Сил У країни від 13 липня
2016 року № 3 2 1 /4 8 2 9 становить 690 кандидатів. Н аправлено до військових
частин та навчальних центрів для укладання контракту 325 кандидатів, з них
321 кандидат уклав контракт (46,5% від планового завдання).
П озитивну динам іку щ одо ходу проведення відбору кандидатів на
військову служ бу за контрактом мож на відмітити в Білозерському районі 35 осіб (77,8%), в К аланчацькому - 25 (100,0%), у К аховському - 42 (93,3%) та
в Н ововоронцовськом у районі - 18 осіб (75,0%).
П ри цьому існую ть причини, що негативно впливаю ть на ситуацію
з відбору гром адян для вступу на військову служ бу за контрактом, а саме:
незначна кількість військових формувань, які на постійній основі дислокую ться
на тери торії області та маю ть кадрові проблеми з комплектуванням
військовослуж бовцям и-контрактникам и рядового і серж антського складу,
а також небаж ання більш ості потенційних кандидатів проходити службу за
контрактом в інш их регіонах країни.
Разом з тим, для поліпш ення рівня виконання поставленого завдання
районним и держ авним и адміністраціями проводиться наступна робота:
- з метою відбору кандидатів для вступу на військову служ бу за
контрактом за кожним населеним пунктом району (міста) закріплено
відповідальну особу із числа працівників райдерж адм іністрацій, органів
м ісцевого самоврядування (міських, селищ них, сільських рад) та районних
(м іських, о б ’єднаних районних) військових комісаріатів;
- розроблено плани заходів щ одо виконання на закріпленій території
планових завдань з відбору громадян до вступу на військову службу за
контрактом до лав Збройних Сил України;
- на сайтах районних держ авних адміністрацій розм іщ ується інформація
щ одо проходж ення військової служби за контрактом, яка постійно
оновлю ється;
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- працівники районних (міських, о б ’єднаних районних) військових
ком ісаріатів спільно з представниками райдерж адм іністрацій здійсню ю ть
виїзди в населені пункти районів, де серед колективів установ та організацій
проводять інф ормування з питань проходження військової служ би за
контрактом.
Н езваж аю чи на проведену роботу, результати аналізу відбору кандидатів
для проходж ення військової служ би за контрактом свідчать про неефективність
вж итих заходів, які не забезпечили виконання планового завдання у повному
обсязі.
Н айниж чі показники маю ть Голопристанський район - 14 осіб (33,3% ),
Іванівський - 7 (38,9% ) та В исокопільський - 6 осіб (33,3% ).
В раховую чи зазначене, з метою поліпш ення стану виконання планового
завдання з відбору кандидатів для проходж ення військової служби за
контрактом , відповідно до Законів У країни «П ро військовий о б о в’язок
і військову службу», «П ро оборону У країни», керую чись статтею 6,
пунктом 9 частини перш ої статті 13, пунктами 1, 4 статті 27, пунктами 1, 9
частини перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону У країни «Про
м ісцеві держ авні адміністрації»:
1. В изнати недостатньою роботу Голопристанської, Іванівської та
В исокопільської районних держ авних адміністрацій стосовно виконання
планового завдання щ одо залучення кандидатів для проходж ення військової
служ би в Збройних Силах У країни за контрактом.
2. У творити робочу групу з розгляду питань, п ов’язаних з невиконанням
Г олопристанською , Іванівською та В исокопільською районними держ авними
адм іністраціям и планових завдань з відбору громадян для вступу на військову
служ бу за контрактом, у складі згідно з додатком 1.
3. Робочій групі, утвореній цим розпорядж енням, вивчити причини
невиконання планових завдань з відбору громадян для вступу на військову
служ бу за контрактом згідно з планом-графіком (додаток 2) і за результатами
до 28 ж овтня 2016 року надати інформацію голові обласної держ авної
адм іністрації з пропозиціями стосовно поліпш ення відповідної роботи.
4. П ерш им заступникам голів районних держ авних адміністрацій:
Г олопристанської - К равченко-С калозуб О.В., Іванівської - Д овбні С.Л.,
заступнику голови
В исокопільської районної держ авної адм іністрації
П урик Н.І.:
4.1. П роаналізувати стан виконання розроблених райдерж адм іністраціям и
заходів та відкоригувати їх з метою підвищ ення рівня виконання планового
завдання з відбору громадян для проходження військової служби за
контрактом, про що поінформувати Д епартамент з питань цивільного захисту
та оборонної роботи обласної держ авної адм іністрації до 13 ж овтня 2016 року.
4.2. Розробити плани-граф іки заслуховування закріплених осіб із числа
працівників райдерж адм іністрацій, органів місцевого самоврядування (міських,
селищ них, сільських рад) та районних (міських, о б ’єднаних районних)
військових комісаріатів з відповідного питання.
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4.3. У ж овтні 2016 року на засіданнях колегій районних держ авних
адм іністрацій проаналізувати причини невиконання планового завдання щодо
залучення кандидатів для проходж ення військової служ би за контрактом
в Збройних С илах У країни та за результатами вж ити дієвих заходів для
поліпш ення показника.
4.4. До 01 листопада 2016 року поінформувати Д епартамент з питань
цивільного захисту та оборонної роботи обласної держ авної адм іністрації про
результати проведеної роботи.
5. Головам районних держ авних адміністрацій до 30 вересня 2016 року
заверш ити роботу з укладання тристоронніх (двосторонніх) угод між
райдерж адм іністраціям и, міськими радами міст обласного (районного)
значення (селищ ним и, сільськими радами) та відповідними військовими
комісаріатами.
6. Рекомендувати Х ерсонськом у обласному військовому комісаріату:
6.1. Забезпечувати надання консультативно-м етодичної та практичної
допом оги військовим комісаріатам у районах і містах області.
6.2. В досконалити роботу з потенційними кандидатами для проходження
військової служби стосовно доведення до них інф орм ації про правові та
соціальні гарантії для військовослуж бовців контрактної служби.
6.3. С пільно з Д епартаментом з питань цивільного захисту та оборонної
роботи, управлінням освіти, науки та молоді обласної держ авної адм іністрації
вивчити питання щ одо мож ливості створення на базі навчальних закладів
районів центрів допризовної підготовки з метою патріотичного виховання
учнівської молоді.
7. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на заступника
голови обласної держ авної адм іністрації Ч абана В.І.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

Д одаток 1
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації

£ 7 0 з .л о / б

№

СКЛ А Д
робочої групи з розгляду питань, п ов’язаних з невиконанням
Голопристанською , Іванівською та Високопільською районними держ авними
адм іністраціям и планових завдань з відбору громадян для вступу на військову
служ бу за контрактом
Чабан
В адим Іванович

- заступник
голови
обласної
держ авної
адм іністрації, керівник робочої групи

Буднік
Ігор Л еонідович

- військовий комісар Х ерсонського обласного
військового комісаріату, заступник керівника
робочої групи (за згодою )

С улімов
О лексій С ергійович

- директор Д епартаменту з питань цивільного
захисту
та
оборонної
роботи
обласної
держ авної адміністрації, секретар робочої
групи
Члени робочої групи:

Бозняк
Ю рій Григорович

- т.в.о. військового комісара Голопристанського
районного військового комісаріату (за згодою )

В озаловська
Н аталія А натоліївна

радник
голови
обласної
держ авної
адм іністрації з питань допомоги учасникам
антитерористичної операції на громадських
засадах, керівник центру допомоги учасникам
А ТО при обласній держ авній адм іністрації

Головко
В алерій Я кович

заступник директора Д епартаменту з питань
цивільного захисту та оборонної роботи
обласної держ авної адм іністрації - начальник
управління оборонної роботи та організації
функціонування пунктів управління

Л уцю к
О лександр М иколайович

заступник начальника управління оборонної
роботи та організації функціонування пунктів
управління Д епартаменту з питань цивільного
захисту
та
оборонної
роботи
обласної
держ авної адм іністрації - начальник відділу
оборонної роботи

2
Н азаренко
Віктор Володимирович

П родовж ення додатка 1
- військовий комісар Іванівського районного
військового комісаріату (за згодою )

Н епом нящ ий
О лександр М иколайович

- військовий
комісар
Високопільського
районного військового комісаріату (за згодою )

Д иктор
В олодимир В ікторович

- головний спеціаліст відділу оборонної роботи
управління оборонної роботи та організації
функціонування
пунктів
управління
Д епартаменту з питань цивільного захисту та
оборонної
роботи
обласної
держ авної
адм іністрації

Заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

В.І.Чабан

Д одаток 2
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації

£ ? 'О & 'А 0 / б

№

П Л А Н -ГРА Ф ІК
виїздів робочої групи з розгляду питань, п о в ’язаних з невиконанням
Голопристанською , Іванівською , та В исокопільською районним и державними
адм іністраціям и планових завдань з відбору громадян для вступу на військову
служ бу за контрактом
№
з/
п

Д ата виїзду
робочої групи

Н азва районної
держ авної адм іністрації

1.

з 03 по 05 ж овтня

Г олопристанська
адміністрація

2.

з 10 по 12 ж овтня

Іванівська районна держ авна адміністрація

3.

з 17 по 19 ж овтня

В исокопільська районна держ авна адміністрація

Заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

районна

держ авна

В.І.Чабан

