
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від      лютого 2020 року  №  
м. Олександрія 

 
 
Про відбір та прийняття громадян України 
на військову службу за  контрактом до лав 
Збройних    Сил    України    у   2020   році 
 

Відповідно до Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
військовий обов’язок і військову службу», доручення Офісу Президента України від 
12.11.2019 № 46-01/1823 щодо підвищення бойових спроможностей військ за рахунок 
нарощування рівня їх укомплектованості військовослужбовцями за контрактом та 
резервістами, директиви начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 20 січня 
2020 року № Д-3ДСК «Про заходи з комплектування Збройних Сил України особовим 
складом у 2020 році», доручення голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 
від 03.12.2019 № 01-26/137/0.1, подання військового комісара Олександрійського 
об’єднаного міського військового комісаріату від 02.02.2020 № 2/397 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  

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Провести координаційну нараду із залученням посадових осіб силових структур, 

керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, сільського, селищних 
голів, начальників військово-облікових столів, громадських та волонтерських організацій на 
якій підвести підсумки роботи щодо відбору громадян на військову службу за контрактом у 
2019 році, проаналізувати виявлені недоліки та визначити пріоритетні напрямки роботи у 
2020 році. 

 
2. Керівникам навчальних закладів усіх рівнів акредитації, підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності, сільському, селищним головам, начальникам військово-
облікових столів, головам громадських та волонтерських організацій: 

- активізувати роботу з надання допомоги об’єднаному міському військовому 
комісаріату щодо виконання заходів, пов’язаних з комплектуванням Збройних Сил України 
військовослужбовцями за контрактом, приділити увагу процесам, підготовки та якісного 
відбору кандидатів на військову службу за контрактом, враховуючи їх моральні, освітні та 
фізичні якості, проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 
військовозобов’язаних оперативного резерву 1 черги, які мають досвід бойових дій в ООС 
(АТО), демобілізованих військовослужбовців Збройних Сил України та серед призовників 
строкової військової служби з метою їх залучення до контрактної служби; 

- сприяти об’єднаному міському військовому комісаріату у проведенні рекламно - 
агітаційної кампанії щодо популяризації військової служби за контрактом, а саме: 



 - розміщення інформаційних стендів та створення відповідних рубрик на офіційних 
сайтах виконавчих комітетів міської, селищних та сільської ради, на яких регулярно 
розміщувати інформаційні матеріали щодо змін у нормативно-правових актах України з 
питань проходження військової служби за контрактом, соціального захисту 
військовослужбовців та членів їх сімей; 

- забезпечити постійне функціонування на базі військово-облікових столів 
Звенигородської сільської ради, Олександрійської та Пантаївської селищних рад, 
Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, управління з питань соціального 
захисту населення міської ради, міської організації ТСО України пунктів з рекламно-
агітаційною інформацією та довідковим матеріалом з відбору кандидатів для прийняття на 
військову службу за контрактом у Збройних Силах України. 

 
3. Управлінню охорони здоров’я міської ради: 
- забезпечити участь медичних працівників комунальних медичних закладів міста у 

роботі військово-лікарської комісії для медичного огляду кандидатів на військову службу за 
контрактом. 

 
4. Управлінню освіти, науки, молоді та спорту міської ради: 
- забезпечити постійне сприяння посадовим особам об’єднаного міського військового 

комісаріату щодо проведення заходів у навчальних закладах усіх рівнів акредитації з 
рекламування та пропагування військової служби за контрактом, а саме: 

- забезпечити проведення у закладах освіти усіх рівнів акредитації тематичних лекцій, 
засідань за круглим столом, переглядів фільмів на військову тематику, уроків мужності, 
зустрічей з учасниками антитерористичної операції, Учасниками операції об’єднаних сил, 
учасниками бойових дій, ветеранами військової служби; 

- забезпечити розробку та реалізацію спільних річних планів об’єднаного міського 
військового комісаріату та закладів освіти щодо організації у навчальних закладах усіх рівнів 
акредитації роботи з питань військово-патріотичного виховання молоді; 

- сприяти розміщенню рекламно-агітаційної продукції щодо популяризації військової 
служби за контрактом в навчальних та спортивно - молодіжних закладах міста. 
  
 5. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради , 
головному редактору комунальної установи «Редакція міського радіомовлення»: 

- забезпечити всебічне висвітлення процесу переходу Збройних Сил України на 
професійну контрактну основу у міських засобах масової інформації; 

- організувати розміщення та оновлення на офіційному сайті міської ради 
інформаційних матеріалів щодо змін у нормативно-правових актах України з питань 
поліпшення мотиваційної складової для проходження військової служби за контрактом, 
соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей; 

- сприяти трансляції в ефірі провідного радіомовлення програм та  телепрограм в ефірі 
«Телерадіокомпанії «КТМ» за участі посадових осіб військового комісаріату, учасників ООС 
(АТО), учасників бойових дій, військовослужбовців, які проходять військову службу за 
контрактом, представників громадських та волонтерських організацій з метою військово-
патріотичного виховання молоді та підняття в суспільстві престижності військової служби за 
контрактом у Збройних Силах України. 

 
6. Відділу внутрішньої політики міської ради у взаємодії з об’єднаним міським 

військовим комісаріатом 
- відпрацювати спільний план заходів щодо проведення агітаційної та роз'яснювальної 

роботи серед громадських та волонтерських організацій міста служби щодо популяризації 
військової служби за контрактом в Збройних Силах України. 

 



7.  Олександрійському об’єднаному міському військовому комісаріату:  
- створити дієву щоденну систему контролю за організацією роботи щодо 

максимального залучення населення міста, яке потенційно може розглядатись кандидатами 
на військову службу за контрактом; 

- посилити агітаційну роботу серед населення із залученням засобів масової інформації, 
шляхом виготовлення агітаційно-рекламної продукції з метою формування патріотичних 
настроїв серед громадян та залучення мотивованого населення до проходження військової 
служби за контрактом; 

- тримати на постійному контролі роботу позаштатних груп, які утворені для пошуку 
кандидатів на військову службу за контрактом, проведення роз'яснювальної роботи серед 
населення щодо переваг військової служби за контрактом та відбору кандидатів на військову 
службу за контрактом по пріоритетним ВОС, які визначають бойову здатність; 

- організувати тісну взаємодію посадових осіб військового комісаріату з міськрайонним 
центром зайнятості, навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від підпорядкування та форми власності, громадськими та волонтерськими 
організаціями з питань відбору громадян на військову службу за контрактом до Збройних 
Сил України; 

- створити картотеку військовозобов'язаних та призовників, які знаходяться на 
військовому обліку та зараховані у резерв, для прийняття на військову службу за 
контрактом; 

- організувати розміщення виступів посадових осіб військового комісаріату, учасників 
антитерористичної операції, учасників операції об’єднаних сил, учасників бойових дій, 
ветеранів військової служби на радіо, в ефірі міських телекомпаній, на сторінках  газетах та в 
соціальних мережах; 

-  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; 

- засідань за круглим столом, семінарів у навчальних закладах, міськрайонному центрі 
зайнятості, міській раді, селищних та сільських радах міста з питань проходження військової 
служби за контрактом у Збройних Силах України; 

- попереднього вивчення особистих якостей потенційних кандидатів посадовими 
особами військового комісаріату та представниками військових частин, 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 професійно-психологічного 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 комплектуванні військових частин Оперативного командування 
"ПІВДЕНЬ". Забезпечити максимальне скорочення термінів оформлення особових справ. 

 
8. Рекомендувати начальнику територіального сервісного центру № 3542 МВС України 

в Кіровоградській області забезпечити дотримання термінів видачі довідок про притягнення 
до кримінальної відповідальності, відсутності (наявності) судимості або обмежень, 
передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, кандидатам на 
військову службу за контрактом за запитами об'єднаного міського військового комісаріату. 

 



9. Рекомендувати Олександрійському міськрайонному центру зайнятості спільно з 
Олександрійським об’єднаним міським військовим комісаріатом: 

- активізувати роботу з громадянами, які знаходяться на обліку в центрі і не 
працевлаштовані щодо залучення їх до військової служби за контрактом; 
 - постійно проводити моніторинг наявних вакантних посад у військових частинах 
Збройних Сил України; 

- організувати обмін інформацію, зміст якої  не суперечить Закону України "Про захист 
персональних даних", про осіб, які перебувають на обліку в міськрайонному центрі 
зайнятості; 

- організовувати проведення ярмарків вакансій із залученням посадових осіб 
об’єднаного міського військового комісаріату; 

- забезпечити розміщення та систематичне оновлення рекламно-агітаційних матеріалів 
щодо умов прийняття та проходження військової служби за контрактом в Збройних Силах 
України. 

 
10. Військовому комісару Олександрійського об'єднаного міського військового 

комісаріату протягом 2020 року до 05 числа місяця, наступного за звітним, на нарадах у 
міського голови з керівниками структурних підрозділів міської ради, територіальних органів 
міністерств і відомств України в місті доповідати про хід виконання планових завдань з 
відбору кандидатів на військову службу за контрактом із зазначенням проблемних питань та 
шляхів їх вирішення. 

 
11. Олександрійському об'єднаному міському військовому комісаріату, відділу 

оборонної і мобілізаційної роботи міської ради надавати відповідно до обласного 
військового комісаріату та управління з питань цивільного захисту, мобілізаційної та 
оборонної роботи обласної державної адміністрації, в установлені керівними документами 
строки, відомості про хід виконання планових завдань з відбору кандидатів на військову 
службу за контрактом із зазначенням проблемних питань та шляхів їх вирішення. 

 
12. Рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 14.03.2019 № 166 

«Про відбір та прийняття громадян України на військову службу за контрактом до лав 
Збройних Сил України у 2019 році» вважати таким, що втратило чинність. 

 
13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В.  
 

 
 
Міський голова                                                                                  Степан  ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
 


