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Про відбір громадян України на
військову службу за контрактом у
Збройні Сили України в 2018році

На виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу», Указу Президента України від 02.03.2014 № 189/2014 «Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і
територіальної цілісності України», розпорядження Президента України від
16.05.2005 № 1043/2005-РП «Про заходи щодо переходу Збройних Сил України
до комплектування військовослужбовцями за контрактом», розпорядження
Глави Адміністрації Президента України від 15.03.2016 № 02-01/844,
розпорядження першого заступника начальника ГенеральнОго штабу Збройних
Сил України від 06.01.2017:
1.
Військовому комісару Городоцького районного військовог
комісаріату (далі РВК) (Я.М Анклевич):
1.1 .Розробити інформаційно-агітаційні матеріали для інформування
населення району про проведення набору громадян на службу за контрактом до
Збройних Сил України та умови її проходження, умови матеріального та
соціального забезпечення військовослужбовців, забезпечити їх розміщення в
засобах масової інформації, навчальних закладах, центрах зайнятості,
державних і комунальних установах, на підприємствах.
1.2. Забезпечити згідно з чинним законодавством постійне проведення
відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом.
1.3. Спільно з головами міських, селищної, сільських рад організувати
роботу щодо інформування населення Городоцького району з питань розвитку
Збройних Сил України, їх комплектування військовослужбовцями за
контрактом з числа громадян, які раніше не проходили військової служби, та
військовозобов’язаних, придатних до військової служби за станом здоров’я та
рівнем освіти.
1.4. Організувати із залученням командирів військових частин та
керівниками навчальних закладів району проведення Днів відкритих дверей у
військових частинах та інших заходів інформаційно-пропагандистського

характеру для ознайомлення учнівської молоді з військовою службою за
контрактом.
1.5.
Забезпечити проведення заходів щодо військово-професійно
орієнтації молоді, яка перебуває на обліку в центрах зайнятості.
2. Головам сільських, селищної, міських рад:
2.1. Проаналізувати результати роботи з відбору кандидатів на військову
службу за контрактом за 2017 рік, визначити дієві напрямки цієї роботи у 2018
році та вжити в межах компетенції заходів із її активізації.
2.2. Сприяти представникам військового комісаріату і військових частин
у розміщенні реклами про військову службу за контрактом, організації заходів
рекламно-пропагандистського характеру.
2.3. Забезпечити виконання попередньо встановленого завдання, щодо
відбору кандидатів на військову службу за контрактом та відправки їх до
військових частин.
3. Головному лікарю КЗГРР «Городоцька ЦРЛ» (П.Фалинський),
головному
лікарю
КЗГРР
«Г ородоцький
районний
ЦПМС Д»
(В .Полумацканич):
3.1. Забезпечити роботу позаштатної постійно діючої військоволікарської комісії військового комісаріату з відбору кандидатів на військову
службу за контрактом кваліфікованим медичним персоналом.
3.2. Визначити лікувальні заклади у місті Городок і Городоцькому районі
для забезпечення медичного обстеження та лікування кандидатів на військову
службу за контрактом.
3.3. Забезпечити безкоштовний медичний огляд в районних (міських)
лікувальних закладах для обстеження громадян, які відібрані кандидатами на
військову службу за контрактом.
4. Начальнику Городоцького відділення поліції Яворівського відділу
поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області
(В.Фецинець) при отриманні запитів від Городоцького РВК надавати
інформацію про спеціальну перевірку відомостей на кандидатів щодо їх
притягнення до кримінальної відповідальності, наявності судимості, її зняття,
погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за
корупційні правопорушення для проходження військової служби за
контрактом.
5. Військовому комісару Городоцького РВК (Я.Анклевич), керівнику
відділу освіти Городоцької районної державної адміністрації (І.Яскевич):
5.1. Забезпечити роботу в навчальних закладах району з питань
військово-патріотичного виховання та пропаганди військової служби за
контрактом.
5.2. Організувати проведення інформаційно-агітаційних заходів серед
випускників загальноосвітніх закладів району щодо проходження військової
служби за контрактом, вступу до вищих військових навчальних закладів.
6. Начальнику відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності
апарату районної державної адміністрації (X. Марусяк) спільно з військовим

з
<*

комісаріатом забезпечити висвітлення у засобах масової інформації, на правах
соціальної реклами, питань щодо військової служби за контрактом.
7. Директору Городоцького районного центру зайнятості (Т.Окрепкий)
спільно із Городоцьким РВК організувати висвітлення в районному центрі
зайнятості питань щодо порядку відбору громадян України на військову
службу за контрактом та порядку проходження служби.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Голова районної
державної адміністрації
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