
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про комісію у справах  
альтернативної (невійськової)  
служби 

 
Відповідно до ст. ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення міської ради від 26 лютого 2021 року № 107 «Про внесення змін до рішення міської 
ради від 28.10.2016 № 172 «Про затвердження Положення про управління економіки 
Олександрійської міської ради в новій редакції» та у зв’язку з кадровими змінами, що 
відбулися в структурних підрозділах міської ради 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити склад комісії у справах альтернативної (невійськової) служби (далі – 

комісія) згідно з додатком 1. 
 

2. Затвердити положення про комісію у справах альтернативної (невійськової) служби 
згідно з додатком 2. 

 
3. Визнати такими, що втратили чинність, додаток 2 до рішення виконавчого комітету 

від 06.09.2018 № 560 та додаток 2 до рішення виконавчого комітету від 01.11.2018 № 677. 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  

  



 
 

Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету  
від ___ ________ 2021 року № ___ 

 
СКЛАД 

комісії у справах альтернативної (невійськової) служби 
 

Голова комісії: 
 

ШКЛЯРУК 
Юрій Володимирович 
 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради  

Заступник голови комісії: 
 

ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенович 

- начальник управління економіки міської ради 

 
Секретар комісії: 

 
СУМЧЕНКО 
Олександр Вікторович 

- головний спеціаліст відділу з питань праці та соціально-
трудових відносин управління економіки міської ради 

 
Члени комісії: 

 
АЛЬПОВ  
Андрій Володимирович 
 

- начальник юридичного управління міської ради  

КОВАЛЬ 
Юрій Юрійович 
 

- заступник військового комісара, начальник відділення 
рекрутингу та комплектування Олександрійського 
об’єднаного міського територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки (за згодою) 
 

НАЗАРЕНКО 
Олена Анатоліївна 
 

- начальник управління соціального захисту населення міської 
ради 

МОСТОВА 
Олена Миколаївна 

- начальник відділу з питань праці та соціально-трудових 
відносин управління економіки міської ради 
 

МУКІЄНКО 
Ірина Миколаївна 
 

- директор Олександрійського міськрайонного центру 
зайнятості (за згодою) 

ПИСАРЕВСЬКИЙ 
Євген Анатолійович 

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



 
 

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету  
від __ квітня 2021 року №___ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію у справах альтернативної (невійськової) служби 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Положення про комісію у справах альтернативної (невійськової) служби (далі 
Положення) визначає діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби (далі 
-комісія). 

Комісія створюється з метою організації роботи щодо направлення громадян, релігійні 
переконання яких суперечать виконанню ними військового обов’язку і якщо вони належать 
до діючих відповідно до законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає 
користування зброєю, на проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби 
(далі - альтернативна служба). 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про 
альтернативну (невійськову) службу», Положенням про порядок проходження 
альтернативної (невійськової) служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.11.1999 № 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо 
застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу», Указами 
Президента України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її 
виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 

3. До складу комісії входять представники виконавчих органів міської ради, установ та 
організацій. 

4. Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби - це постійно діючий 
колегіальний орган. 

  
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА КОМІСІЇ 
 

1. Основними завданнями комісії є: 
1) розгляд заяв громадян про направлення на альтернативну службу (або звільнення від 

призову на військові збори) та звільнення з неї; 
2) підготовка висновку щодо направлення (відмови у направленні) громадянина на 

альтернативну службу до управління економіки міської ради для підготовки проекту 
розпорядження міського голови. 

2. Комісія має право: 
1) приймати рішення про направлення або відмову у направленні громадян на 

альтернативну службу; 
2) запрошувати заявників на засідання комісії; 
3) залучати в установленому порядку працівників підприємств, установ, організацій до 
розгляду питань, що стосуються проходження громадянами альтернативної служби; 
4) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності 
інформацію, документи, інші матеріали підприємств, установ, організацій та громадян, 
що стосуються питань, пов'язаних з реалізацією права громадян на альтернативну 
службу; 
5) надавати керівникам підприємств, установ та організацій обов'язкові для розгляду 
пропозиції з питань проходження громадянами альтернативної служби. 
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3. Діяльність комісії: 
1) розглядає у встановленому порядку та у визначені строки заяви громадян про 

направлення на альтернативну службу (або звільнення від призову на військові збори), 
дострокове звільнення з неї та приймає відповідні рішення; 

2) визначає робочі місця для проходження громадянами альтернативної служби на 
підприємствах, в установах і організаціях відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України; 

3) розглядає питання про ухилення громадянина від проходження альтернативної 
служби та приймає відповідні рішення; 

4) проводить роз'яснювальну роботу щодо порядку проходження громадянами 
альтернативної служби; 

5) веде облік громадян, направлених на альтернативну службу та звільнених з 
альтернативної служби; 

6) здійснює контроль за проходженням громадянами альтернативної служби, 
додержанням законодавства з питань альтернативної служби керівниками підприємств, 
установ та організацій; 

7) складає та подає в установленому порядку статистичну звітність з питань 
альтернативної служби. 

 
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ 
 

1. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться 
по мірі надходження заяв. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше 
половини членів від її складу. 

2. У разі відсутності голови комісії його обов'язки тимчасово виконує заступник голови 
комісії. 

3. У засіданні комісії в обов'язковому порядку беруть участь особи, щодо яких 
вирішуються питання проходження альтернативної служби. 

4. Заяви про направлення на альтернативну службу подаються до комісії у довільній 
формі з підтвердженням істинності релігійних переконань громадянина, які проживають в   
м. Олександрії. До заяви додаються документи, що підтверджують істинність його 
релігійних переконань, копія документа про освіту та довідка з місця роботи чи навчання. 

5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються більшістю 
голосів її затвердженого складу та оформляються протоколом. 

6. Секретар комісії оформляє протоколи засідань згідно з поданими документами. 
7. Протокол засідання комісії та рішення комісії підписується головою комісії (у разі 

відсутності - заступником голови комісії) та секретарем комісії. 
8. Рішення комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання 

підприємствами, установами та організаціями. 
9. Комісія надає висновок щодо направлення (відмови у направленні) громадянина на 

альтернативну службу до управління економіки міської ради для підготовки проекту 
розпорядження міського голови. 

10 Організаційне забезпечення роботи комісії покладається на управління 
економіки міської ради. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  


