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Про відбір громадян України
на військову службу за контрактом
у Збройні Сили України
На виконання Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»,
Указу Президента України від 02.03.2014 № 189/2014 „Про рішення Ради
націбнальної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року «Про невідкладні
заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і .територі^ьші
цілісності України», розпорядження Президента України від 16.05.2005
№ 1043/2005-РП «Про заходи щодо переходу Збройних Сил України до
комплектування військовослужбовцями за контрактом», а також розпорядження
голови облдержадміністрації від 19.01.2017 № 41/0/5-17 «Про відбір громадян
України на військову службу за контрактом у Збройні Сили України»:
1 Міським, сільським головам, керівникам підприємств, установ, організащй
незалежно від підпорядкування і форм власності, а також керівникам навчальних
закладів:
. . . . . . .
1 1 Сприяти у роботі постійно діючої позаштатної військово-лікарської комісії
районного військового комісаріату з відбору кандидатів на військову службу за
контрактом.
. .
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1.2. Спільно з Мостиським районним військовим комісаріатом (далі - і-вк;
організувати роботу щодо інформування населення 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.
1.3. Сприяти представникам РВК та військових частин у розміщенні реклами
про військову службу за контрактом, організації заходів рекламно-пропагандистського характеру.
.
"
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1.4. Сприяти виділенню місць для рекламування військової служби за
контрактом в місцях скупчення людей, районному цешрі зайнятості, маршрутних
таксі (автобусах), навчальних закладах, підприємствах (установах) тощо.
2. Головному лікарю комунальної центральної районної лікарні Б. Пелшпо:
2.1. Забезпечити роботу постійно діючої позаштатної військово-лікарської
комісії з відбору кандидатів на військову службу за контрактом кваліфікованим
медичним персоналом.
2.2. Визначити лікувальні заклади для забезпечення медичного обстеження та
лікування кандидатів, які відібрані на військову службу за контрактом.
2.3. Забезпечити безкоштовний медичний огляд в лікувальних закладах району
для обстеження громадян, які відібрані кандидатами на військову службу за
контрактом.
.
3. Мостиському районному військовому комісаріату (Д. Ягло) відповідно до
кількості військовозобов'язаних розподіляти та подавати на погодження доведені

Львівським ОВК планові завдання із відбору кандидатів на військову службу за
контрактом між міськими та сільськими радами.
4. Мостиському відділенню поліції Яворівського відділу поліції ГУ Ш У у
Львівській області (О. Сушко) при отриманні запитів надавати інформацію про
спеціальну перевірку відомостей, про кандидатів щодо їх притягнення до кримінальної
відповідальності, її зняття, погашення, про застосування до кандидата
адміністративних стягнень за корупційні правопорушення для проходження військової
служби за контрактом.
5. Відділу освіти райдержадміністрації, міським, сільським головам спільно із
Мостиським РВК:
5.1. Забезпечити роботу в навчальних закладах району з питань військовопатріотичного виховання та пропаганди військової служби за контрактом.
5.2. Сприяти у проведенні Днів відкритих дверей у військових частинах для
ознайомлення учнівської молоді з військовою службою за контрактом.
5.3. Забезпечити у навчальних закладах району інформування учнівської
молоді про військову службу за контрактом.
5.4. При отриманні запитів надавати інформацію про спеціальну перевірку
відомостей про освіту кандидатів для проходження військової служби за контракгом.
6. Відділу інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю апарату
адміністрації (О. Сабат) спільно з Мосгаським РВК (Д. Ягло) забезпечити висвітлення
у засобах масової інформації району, на правах соціальної реклами, питання
військової служби за контрактом, порядку її проходження, тощо.
7. Мостиському районному центру зайнятості (Л. Вербаускене):
- спільно із районним військовим комісаріатом (Д. Ягло) організувати
висвітлення в районному центрі зайнятості питань щодо порядку відбору громадян
України на військову службу за контрактом та порядку проходження служби;
^
- відповідно до розпорядження Глави Адміністрації Президента України від
15.03.2016 № 02-01/844 цілеспрямовано пропонувати громадянам звільненим з
військової служби, у першу чергу тим, які отримують належні виплати з безробіттям,
працевлаштування шляхом укладання контрактів із Збройними Силами України (у
разі відмови від двох пропозицій відповідно до п. 14 ст. 31 Закону України «Про
загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття» припинити
виплату допомоги по безробіттю).
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Голуб Н. І.
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