
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від      березня 2021 року  № ________ 
м. Олександрія 

 
 
Про відбір та прийняття громадян України 
на військову службу за  контрактом до лав 
Збройних    Сил    України    у   2021   році 
 

Відповідно до Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
військовий обов’язок і військову службу», директиви головнокомандувача Збройних Сил 
України від 20 січня 2021 року № Д-2 «Про організацію комплектування Збройних Сил 
України особовим складом у 2021році», рішення голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації та військового комісара обласного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки від 19.02.2021 № 142-р/69 «Про відбір та прийняття громадян області 
на військову службу за контрактом до Збройних Сил України в 2021 році» та з метою 
підвищення рівня обороноздатності держави, створення позитивного іміджу Збройних Сил 
України, забезпечення максимальних та якісних показників залучення громадян на військову 
службу за контрактом до Збройних Сил України у визначених обсягах, висвітлення 
перспектив проходження громадянами України військової служби за контрактом у різних 
видах, родах військ та силах Збройних Сил України 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

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

керівників виконавчих органів міської ради, старост міської ради, керівників підприємств, 
установ, організацій незалежно від підпорядкування й форм власності, громадських та 
волонтерських організацій, на якій підвести підсумки роботи щодо відбору громадян на 
військову службу за контрактом до Збройних Сил України у 2020 році, проаналізувати 
виявлені недоліки та визначити пріоритетні напрямки роботи у 2021 році. 

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

організацій незалежно від підпорядкування й форм власності, старостам міської ради, 
головам громадських та волонтерських організацій: 

- активізувати роботу з надання допомоги Олександрійському об’єднаному міському 
територіальному центру комплектування та соціальної підтримки (далі Олександрійський 
ОМТЦК та СП)  щодо виконання заходів, пов’язаних з комплектуванням Збройних Сил 
України військовослужбовцями за контрактом, проведення широкої інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних оперативного резерву першої та другої 
черги, які мають досвід бойових дій в ході проведення АТО (ООС), з питань проходження 
військової служби за контрактом; 

- сприяти у проведенні рекламно - агітаційної кампанії щодо популяризації військової 
служби за контрактом у Збройних Силах України, а саме: 

- виготовлення агітаційно-рекламної продукції (біг-бордів, плакатів, флаєрів тощо); 



 - виготовлення (встановлення) інформаційних стендів, на яких регулярно розміщувати 
інформаційні матеріали щодо змін у нормативно-правових актах України з питань 
проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України, соціального 
захисту військовослужбовців та членів їх сімей; 

- забезпечити постійне функціонування на базі Олександрійського міськрайонного 
центру зайнятості, управління з питань соціального захисту населення міської ради, міської 
організації ТСО України пунктів з рекламно-агітаційною інформацією та довідковим 
матеріалом для здійснення 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 проведення медичного огляду кандидатів на 
військову службу за контрактом в Збройних Силах України. 

 
4. Управлінню освіти, науки, молоді та спорту міської ради забезпечити постійне 

сприяння посадовим особам Олександрійського ОМТЦК та СП 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 військово-патріотичну тематику, уроків 
мужності, зустрічей з учасниками бойових дій, ветеранами військової служби; 

- у взаємодії з Олександрійським ОМТЦК та СП організувати розроблення планів 
проведення в закладах освіти заходів з популяризації  військової служби за контрактом у  
Збройних Силах України на 2021 рік; 

- забезпечити розробку й реалізацію спільних річних планів Олександрійського 
ОМТЦК та СП 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 у Збройних Силах України в закладах освіти. 
  
 5. Управлінню  інформаційної політики  та цифрової трансформації міської ради: 

- організувати розміщення та систематичне оновлення на офіційному сайті міської ради 
інформаційних матеріалів про умови відбору, прийняття та проходження військової служби 
за контрактом у різних видах, родах військ та силах Збройних Сил України, грошового 
забезпечення й соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей; 

- сприяти трансляції в ефірі телерадіокомпаній передач за участі посадових осіб 
Олександрійського ОМТЦК та СП, 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 Олександрійського ОМТЦК 

та СП : 
- відпрацювати спільний план заходів щодо проведення агітаційної та роз'яснювальної 

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

 
7. Олександрійському ОМТЦК та СП:  
- створити дієву щоденну систему контролю за організацією роботи щодо 

максимального залучення до відбору громадян, які потенційно можуть розглядатись 
кандидатами на військову службу за контрактом Збройних Сил України; 



- 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 у Збройних Силах України; 

- тримати на постійному контролі роботу позаштатних груп, які утворені для пошуку 
кандидатів на військову службу за контрактом, проведення рекламно-агітаційної та 
роз'яснювальної роботи серед населення щодо переваг військової служби за контрактом у 
Збройних Силах України та відбору кандидатів на військову службу за контрактом за  
пріоритетним посадами та військовими спеціальностями, які визначають бойову здатність; 

- організувати тісну взаємодію посадових осіб ОМТЦК та СП 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, резервістів та призовників, які знаходяться 
на військовому обліку та зараховані у резерв, для прийняття на військову службу за 
контрактом до Збройних Сил України; 

- організувати розміщення виступів посадових осіб військового комісаріату, учасників 
антитерористичної операції, учасників бойових дій, ветеранів військової служби в ефірі 
міських телераддіокомпаній, на сторінках  газетах та в соціальних мережах; 

-  забезпечити проведення: 
- агітаційно-роз'яснювальної роботи серед військовозобов'язаних, які виявили бажання 

проходити військову службу, а також серед інших категорій цивільного населення, 
включаючи дівчат і жінок; 

- засідань за круглим столом, семінарів у навчальних закладах, міськрайонному центрі 
зайнятості, міській раді, з питаньвідбору, прийняття та  проходження військової служби за 
контрактом у Збройних Силах України; 

- попереднього вивчення особистих якостей потенційних кандидатів посадовими 
особами ОМТЦК та СП 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 
в ході співбесід, проведення професійно-психологічного відбору та визначення рівня їх 
реальної фізичної підготовленості; 

- відповідно до Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 «Жінки, мир, безпека» на період  до 2025 року, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1544-р, та з метою забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок й чоловіків під час проходження військової служби в Збройних Силах 
України проводити цілеспрямований відбір кандидатів з числа громадян жіночої статі для 
прийняття їх на військову службу за контрактом та комплектування відповідних посад 
військовослужбовців; 

- за результатами відбору направляти кандидатів, відібраних для прийняття на 
військову службу за контрактом, до визначених навчальних центрів та  військових частин 
Збройних Силах України. Забезпечити максимальне скорочення термінів оформлення 
особових справ та інших документів відібраних кандидатів. 

 
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 Олександрійського ОМТЦК та СП. 

 
9. Рекомендувати Олександрійському міськрайонному центру зайнятості спільно з 

Олександрійським ОМТЦК та СП: 



- активізувати роботу з громадянами, які знаходяться на обліку в центрі і не 
працевлаштовані щодо залучення їх до військової служби за контрактом до Збройних Сил 
України; 
 - 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 
Олександрійського ОМТЦК та СП; 

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

 
10. Керівникам виконавчих органам міської ради, старостам міської ради, військовому 

комісару Олександрійського ОМТЦК та СП, директору Олександрійського міськрайонного 
центру зайнятості, керівникам навчальних закладів всіх рівнів акредитації, підприємств, 
установ організацій заходи щодо пропагування військової служби за контрактом, відбору та 
направлення кандидатів на військову службу за контрактом до Збройних Сил України 
протягом 2021 року проводити із суворим і неухильним дотриманням карантинних заходів, 
які запроваджені в державі у зв’язку запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID- 19, спричиненої корон вірусом SARS - CoV-2. 

 
11. Олександрійському ОМТЦК та СП, відділу оборонної і мобілізаційної роботи 

міської ради надавати відповідно до обласного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки та управління з питань цивільного захисту, оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами 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. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Олександрійської міської ради від 20.02.2020 № 134 «Про відбір та прийняття громадян 
України на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України у 2020 році». 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А.  
 

 
 
Міський голова                                                                                Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


