ПОЛОЖЕННЯ
про Раду сержантів у Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації
1. Загальні положення
1.1. Положення про Раду сержантів у Збройних Силах України (далі – Рада сержантів
інституту) визначає призначення, основні завдання, порядок діяльності Ради сержантів і старшин
у Збройних Силах України (далі - Рада сержантів), права та обов'язки її голови та членів.
1.2. Рада сержатів інституту є виборним, постійно діючим громадським органом
сержантського і старшинського складу (далі —сержантського складу) для підтримання традицій
Військового інституту, підняття рівня відповідальності, захисту честі та гідності сержантів,
створення атмосфери відвертості і взаємної довіри, військового товариства у колективах,
нетерпимості до негативних проявів та порушень військової дисципліни.
1.3. Рада сержантів інституту здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції
України, чинного законодавства України, статутів Збройних Сил України.
1.4. Мета діяльності Ради сержантів інституту - сприяння вихованню у сержантського складу
інституту почуття честі й гідності, загальної та військової культури, формування високих
морально-етичних засад поведінки, відповідальності за свій внесок у навчання та виховання
особового складу, підтримання військової дисципліни, організованості й порядку.
Діяльність Ради сержантів інституту сприяє сумлінному і чесному виконанню військового
обов'язку, неухильному додержанню Конституції України та законів України, Військової присяги,
статутів Збройних Сил України, соціальної справедливості, згуртуванню військових колективів,
забезпеченню поваги у взаємостосунках між військовослужбовцями та громадському впливу на
порушників військової дисципліни.
1.5. У своїй діяльності Рада сержантів інституту керується принципами демократизму,
гласності та рівноправності всіх її членів. Вона не втручається у конкретну службову діяльність
командування або службової особи, але своїми формами і методами роботи сприяє виконанню
покладених на сержантський склад інституту завдань.
1.6. Завданням Ради сержантів інституту є:
зміцнення авторитету сержантського складу інституту;
виховання сержантів і старшин (далі - сержантів) у дусі високої відповідальності перед
Українським народом за постійну готовність до захисту Батьківщини, формування високих
професійних, ділових і моральних якостей, активності і відповідальності за виконання службових
та громадських обов'язків;
формування понять сержантської честі й гідності, порядності й благородства, гордості за
належність до Збройних Сил України, підтримання традицій військового товариства;
вивчення, узагальнення та висвітлення передового досвіду роботи сержантів;
розгляд кандидатур сержантів та клопотання перед командуванням про заохочення,
присвоєння чергових військових звань, призначень на посади;
формування у сержантського складу високої дисциплінованості, уміння діяти енергійно і
цілеспрямовано, виявляти ініціативу і творчість;
розгляд конфліктних ситуацій, вжиття заходів, відповідно до статутів Збройних Сил України
та законодавства України, щодо захисту особистості сержанта від грубощів, свавілля та
приниження його гідності;
сприяння забезпеченню правового та соціального захисту сержантів і членів їхніх сімей,
допомога у розв'язанні побутових проблем,
1.7. Вищим колективним органом є зібрання сержантів інституту.
2. Повноваження Ради сержантів.
2.1. Рада сержантів має право через голову Ради сержантів або визначенного нею члена Ради
сержантів:
з питань, віднесених до компетенції Ради сержантів звертатися до командування військового
інституту, підрозділу;
висловлювати пропозиції командуванню при прийнятті рішень з кадрових питань;
клопотати про заохочення сержантів у зв'язку з досягнутими ними успіхами у службовій
діяльності, організовувати заходи з приводу вручення їм нагород, вшановувати кращих,
поздоровляти з нагоди визначних подій у їх житті, брати участь у організації урочистих проводів
сержантів у запас;

спрямовувати сержантів на зразкове виконання своїх обов'язків. Постійно вивчати та
аналізувати соціально-психологічні процеси, які проходять у військових колективах, піклуватися
про матеріально-побутове забезпечення особового складу, виходити з клопотанням перед
командиром військової частини, підрозділу щодо преміювання військовослужбовців, які
проходять військову службу за контрактом, виплати їм одноразової грошової винагороди за
підтримання високої бойової готовності, бездоганне виконання службових обов'язків та зразкову
дисципліну;
у порядку, визначеному наказом Міністра оборони України від 17.11.92 № 193, висувати
свого представника для роботи у житлових комісіях військових інституту;
брати участь в організації культурно-просвітницької, спортивно-масової роботи та інших
заходах дозвілля особового складу в інституті;
розглядати питання стосовно особистої дисциплінованості сержантів, негативних явищ у
військових колективах, випадків образи та приниження гідності військовослужбовця.
2.2. За
неналежне
ставлення
до
виконання
обов'язків
військової
служби та скоєні проступки до сержантів можуть бути вжиті наступні заходи
громадського впливу:
товариське зауваження;
товариське попередження;
зобов'язання щодо прилюдного вибачення сержанта, який вчинив той чи іншиіі проступок,
перед особою, яку ображено.
2.3. Рішення Ради сержантів є обов'язковими для розгляду начальником військового
інституту, факультету.
3. Обов'язки і права голови Ради сержантів військового інституту, підрозділу, його заступника
та членів Ради сержантів
3.1. Голова Ради сержантів зобов'язаний:
керувати роботою Ради сержантів військової частини, підрозділу;
планувати роботу Ради сержантів та організовувати виконання запланованих заходів;
організовувати підготовку і проведення засідань Ради сержантів;
організовувати ведення протоколів засідань Ради сержантів;
проводити з сержантами індивідуальну роботу, приймати їх та членів їхніх сімей з особистих
питань, вживати заходів щодо вирішення проблем;
погоджувати порядок денний і час проведення Ради сержантів з командиром військової
частини, підрозділу;
постійно вивчати питання матеріального, медичного, грошового забезпечення, культурногопросвітницького обслуговування сержантів і членів їхніх сімей та вносити відповідні пропозиції"
на розгляд командування інституту;
не менше одного разу на півріччя звітувати перед зібранням сержантів військового інституту
про роботу Ради сержантів.
3.2. Голова ради сержантів інституту має право:
з урахуванням розпорядку дня військового інституту визначати та затверджувати правила
внутрішнього розпорядку роботи Ради сержантів;
коригувати плани роботи Ради сержантів з урахуванням завдань, які раптово виникають;
призначати (за необхідності) за згодою начальника військового інституту, факультету
позапланові засідання Ради сержантів;
звертатися безпосередньо до відповідного командування та у встановленному порядку до
органів військового управління з питань правового та соціального захисту сержантів та членів
їхніх сімей;
заслуховувати членів Ради сержантів інституту про виконання обов'язків та заходів, які
проводить Рада сержантів;
брати участь у засіданнях Вченої ради, атестаційної комісії військового інституту, нарадах під
час розгляду питань щодо службової діяльності сержантів військового інституту, факультету.
3.3. Члени ради сержантів інституту зобов'язані:
брати участь у заходах, які проводить Рада сержантів: показувати приклад у виконанні
військового обов'язку, додержанні військової дисципліни:
підтримувати авторитет Ради сержантів, вживати заходів для згуртування військових
колективів, зміцнення в них військової дисципліни та правопорядку;

проводити індивідуальну роботу з солдатами і сержантами свого підрозділу;
брати участь в організації культурно-просвітницьких заходів та дозвілля сержантів
військового інституту, факультету.
3.4. Члени Ради сержантів інституту мають право:
вільно висловлювати свою думку на зібраннях сержантів військового інституту, критикувати
будь-якого сержанта за недоліки й'упущення по службі;
у разі утиску критики чи переслідування за неї звертатися із заявою до Ради сержантів;
звертатися до Ради сержантів з усними чи письмовими заявами з особистих питань та з
приводу безпідставного притягнення сержантів до дисциплінарної або матеріальної
відповідальності, у разі образи і приниження їх честі й гідності;
запрошувати, з дозволу Ради сержантів, на культурно-освітні заходи, що нею
організовуються, членів сімей сержантів, близьких, друзів і знайомих.

