Голова ради сержантів ВІТІ молодший сержант Чижик Дмитро
Андрійович, командир відділення 122 навчальної групи факультету
«Телекомунікаційних систем та мереж»

Рада сержантів інституту є виборним, постійно діючим
громадським
органом
сержантського
складу
для
підтримання традицій навчального закладу, підняття рівня
відповідальності, захисту честі та гідності сержантів,
створення атмосфери відвертості й взаємної довіри,
військового товариства в колективах, нетерпимості до
негативних проявів та порушень військової дисципліни
(наказ
начальника
Генерального
штабу
–
Головнокомандувача Збройних Сил України від 29.10.05 №
166).
Мета діяльності Ради сержантів – сприяння вихованню
у сержантського складу Збройних Сил України 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.

Завданням Ради сержантів є:






зміцнення авторитету сержантського складу Збройних
Сил України;
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.

