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про районну комісію у справах
альтернативної (невійськової)
служби

Ю І/М £с

7

Відповідно до статей 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» (із змінами), статті 7 Закону України «Про альтернативну
(невійськову) службу» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1999 року № 2066 «Про затвердження нормативно-правових
актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову)
службу»,
пункту
4
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 17 червня 2009 року № 599 «Питання консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України» та з метою
забезпечення реалізації права громадян на проходження альтернативної
служби:
1. Затвердити Положення про районну комісію у справах альтернативної
(невійськової) служби, що додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 15 травня 2000 року № 225 «Про виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 року № 2066», зареєстроване
в Костянтинівському районному управлінні юстиції 18 травня 2000 року
за № 22/65.
■
3. В.о. завідувача юридичного сектору апарату райдержадміністрації
Настобурко С.І. забезпечити подання цього розпорядження на державну
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реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій
області в установленому законодавством порядку.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.
5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти
на управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської
7

Н.М. Виниченко

/

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про районну комісію у справах альтернативної
(невійськової) служби
1. Районна комісія у справах альтернативної (невійськової) служби є
постійно діючим органом при Костянтинівській райдержадміністрації (далі Комісія) згідно із Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу».
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України
«Про альтернативну (невійськову) службу», «Про військовий обов’язок і
військову службу», а також указами Президента України та постановами
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції, Положенням
про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 року № 2066,
розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та цим
Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
забезпечення
організації
проходження
громадянами
України
альтернативної (невійськової) служби;
сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої
влади з питань, що належать до її компетенції;
визначення
шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних
питань в організації проходження альтернативної служби громадянами.
4. Комісія відповідно до Закону України. «Про альтернативну
(невійськову) службу»:
розглядає заяви громадян про направлення їх на альтернативну
службу;
визначає місце проходження громадянами альтернативної служби;
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змінює
місце
проходження альтернативної служби громадянина з
урахуванням суспільних потреб;
достроково
припиняє
проходження
альтернативної
служби
громадянином;
вирішує інші питання щодо проходження громадянами району
альтернативної служби відповідно до законодавства.
5. Комісія приймає рішення:
про проходження громадянами альтернативної служби;
про відмову в розгляді заяви про направлення на альтернативну службу;
про скасування
рішення
про
направлення громадянина на
альтернативну службу у разі ухилення
його
від
проходження
цієї
служби;
про зміну
місця
проходження
громадянами альтернативної
служби;
про звільнення громадянина від альтернативної служби;
про припинення
(в
тому
числі
дострокове), ' переривання
і
поновлення альтернативної служби.
Рішення Комісії можуть бути оскаржені в установленому законом
порядку.
6. Комісія має право:
1) отримувати в установленому порядку від місцевих
органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів
(за їх згодою);
3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань
постійні або тимчасові робочі групи;
4) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію місцевих органів
виконавчої влади з питань, що належить до її компетенції;
5) сприяти діяльності
проходження
громадянами
(невійськової) служби.

райдержадміністрації у вирішенні питань
Костянтинівського
району
альтернативної

7. Комісія проводить свою діяльність на основі взаємодії з місцевими
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими,
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релігійними об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх
форм власності.
8. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени
комісії, представники місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх
керівниками), а також за згодою представники органів місцевого
самоврядування, інших державних органів, підприємств, установ та
організацій.
Члени Комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.
У засіданнях Комісії в обов’язковому порядку беруть участь особи щодо
яких вирішуються питання проходження альтернативної (невійськової) служби.
9.
Склад
Комісії
райдержадміністрації.

затверджується

розпорядженням

голови

10. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за потребою.
Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її
секретар.
Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на неї присутні більш як
половина її членів.
11. На своїх засіданнях Комісія приймає рішення з питань, що належать до
її компетенції.
Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як
половина присутніх на засіданні членів Комісії.
®
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим
на засіданні та секретарем.
Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій
формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

.

Керівник апарату
райдержадміністрації

.

Л.І. Таранік

Положення про районну комісію у справах альтернативної (невійськової)
служби підготовлено управлінням праці та соціального захисту населення
Костянтинівської райдержадміністрації.
Начальник управління

Г.І. Балашова

