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6 грудня - День Збройних сил України

Є ТАКА ПРОФЕСІЯ - БАТЬКІВЩИНУ ЗАХИЩАТИ
    Незабаром в. Україні відзначатимуть свято люди цієї почесної і відповідальної про-
фесії. В нашому районі вона ототожнюється з єдиною військовою установою — район-
ним військовим комісаріатом і, відповідно, єдиним у районі кадровим офіцером
Збройних сил України - військовим комісаром району, підполковником Сергієм
Малімоніком. Як професіонал, він відданий своїй справі, твердою рукою відстоює
інтереси Збройних сил на теренах Хотинщини. Колектив, який він очолює, порівняно
невеликий, але кожен, хто працює в райвійськкоматі, виконує свою роботу
на високому рівні. Військовий комісар задоволений працею підлеглих, але особливо
виділяє за сумлінність головного спеціаліста Людмилу Шерстюк та спеціаліста 1-ї
категорії Василя Кузя.
     Не випадково Хотинський райвійськкомат посідає одне з провідних місць в області
за такими критеріями, як організація призову в лави збройних сил, робота з військовос-
лужбовцями запасу та тими, хто у відставці. Але це специфічні функції військового ко-
місаріату. Підполковник Сергій Малімонік добре розуміє, що його діяльність має і
соціальний аспект. Тому в центрі його роботи — обов'язкова увага до запитів та
побажань призовників, їхніх батьків. Так, батьки - повноправні учасники в роботі
призовної комісії, де можуть висловити свої побажання й аргументи щодо служби
сина. У більшості випадків вони враховуються, і хотинські хлопці проходять службу
там, або поблизу того місця, де вони бажають і, що важливо, до чого вони готові. Ще в
процесі допризовної підготовки ці можливості вивчаються в школі учителями
предмета «Захист Вітчизни». З цими педагогами військовий комісар добре співпрацює,
він особливо задоволений роботою методиста районного відділу освіти
райдержадміністрації Володимира Юзька та учителя Хотинської ЗОШ № 5 Альберта
Мітасова.
До роботи військового комісаріату активно долучаються державні органи, громадські
організації. Так, райвійськкомат підтримує ділові зв'язки з відділенням організаційно-
мобілізаційної роботи райдержадміністрації, яке очолює офіцер запасу Віктор Лошак.
Чималу роботу з призовниками здійснюють лікарі Хотинської центральної районної
лікарні Олександр Митринюк та Валерій Черній. До речі, медики відзначають
тенденцію зростання кількості цілком здорових хлопців, які поповнюють ряди-

збройних сил.
     Чимала увага звертається на патріотичне виховання допризовної та призовної
молоді. Адже поняття «Захисник Вітчизни» і патріотизм — нерозривні. Активну участь
у цьому беруть громадські організації ветеранів Великої Вітчизняної та афганської
воєн, які очолюють Іван Мокряк та підполковник запасу, депутат Хотинської районної
ради Сергій Трайчук. До речі, військовий комісар району теж у депутатському корпусі,
таким чином поєднуючи спеціальні та соціальні функції своєї роботи.
     Справді, саме завдяки роботі таких військкоматів, як Хотинський, в Україні нега-
тивне ставлення до служби - в армії поступово змінюється на позитивне. Як підкреслює
підполковник Малімонік, по одинокі випадки, коли батько чи юнаки наполягають на ви
конанні перед Вітчизною свого обов'язку. Тим більше, що держава, особливо останнім
часом, підвищує рівень соціальних гарантій військовослужбовців як строкової, так
контрактної служби. Микола ГАВРИЛОВ


