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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 05.04.2019

м.Яремче

№ 89-р

Про організацію відбору кандидатів
на військову службу за контрактом
Відповідно до законів України «Про військовий обов’язок і військову
службу»,
“Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету
Міністрів України від 21.03.2002 № 352 “Про затвердження Положення про
підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову
службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом”,
наказу Міністра оборони України від 10.04.2009 року №170 «Про
затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про
проходження громадянами України військової служби у Збройних силах
України» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.05.2009 року за № 438/16454, розпорядження обласної державної
адміністрації від 20.02.2019 року №54 «Про організацію відбору кандидатів
на військову службу за контрактом»:
1.
Завідувачу
військово-облікового
бюро
міськвиконкому,
селищному та сільським головам, в межах компетенції, спільно з
Надвірнянським РВК забезпечити:
- проведення заходів з відбору громадян для проходження військової
служби за контрактом, у військовому резерві, для вступу у вищі військові
навчальні заклади, військові коледжі сержантського складу, навчальні
підрозділи вищих навчальних закладів (далі – за контрактом) Збройних Сил
України, Державної прикордонної служби України, правоохоронних органів
спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі
Збройні Сили України та інші військові формування) спільно з відповідними
органами інших військових формувань.
- здійснювати контроль за ходом відбору та проведенні заходів для
прийняття громадян на військову службу за контрактом до Збройних Сил
України, інших, утворених відповідно до законів України, військових
формувань;
- організовувати роботу з інформування населення та розміщення
інформаційного матеріалу щодо умов проходження військової служби за

контрактом та з питань розвитку Збройних Сил України в засобах масової
інформації.
2. Військовому комісару Надвірнянського районного військового
комісаріату
спільно з головним лікарем Надвірнянської центральної
районної лікарні та в.о.директора КНП «Яремчанського центру первинної
медико-санітарної допомоги»:
- забезпечити організацію та проведення безкоштовно медичного
огляду громадян, які відібрані кандидатами для проходження військової
служби за контрактом та видачі їм необхідних медичних документів.
3.Начальнику управління освіти міськвиконкому :
- організувати проведення заходів військово – патріотичного виховання
учнівської молоді з метою створення позитивного іміджу військової служби в
Збройних Силах України та інших військових формуваннях;
- сприяти представникам РВК, військових частин, представникам
інших, утворених відповідно до Законів України, військових формувань у
проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед учнівської молоді
щодо умов та порядку проходження військової служби за контрактом, а
також умов вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні
підрозділи вищих навчальних закладів Збройних Сил України;
- сприяти вказаним представникам у розміщенні в приміщеннях
навчальних закладів інформаційно – рекламних матеріалів.
4.Директору Яремчанської міської філії Івано-Франківського обласного
центру зайнятості :
- сприяти РВК, представникам військових частин у роботі щодо
відбору кандидатів на військову службу за контрактом та вступу у вищі
військові навчальні заклади та військові підрозділи вищих навчальних
закладів Збройних Сил України, інших, утворених відповідно до Законів
України, військових формувань;
- спільно з представниками РВК, військових частин та інших
військових формувань проводити заходи щодо професійної орієнтації
молоді, рекламування вакансій військових професій.
5.Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського
голови від 24.02.2016 року № 42-р «Про організацію відбору кандидатів на
військову службу за контрактом».
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Додаток 1
до розпорядження
Василь Онутчак

