МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
0§ ЛНПЯЯ 2017 р.

Мостиська

№ ^33

Про розподіл планового завдання
щодо відбору громадян на військову
службу за контрактом на III квартал 2017 р.
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», 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», з метою
підвищення рівня укомплектованості органів військового управління та військових
частин бойового складу Сухопутних військ Збройних Сил України:
1. Затвердити розподіл планового завдання щодо відбору кандидатів на
військову службу за контрактом між міськими та сільськими радами у III кварталі
2017 року згідно з додатком.
2. Головам міських та сільських рад:
2.1. Продовжити роботу щодо підбору придатних кандидатів на контрактну
службу та доведення переваг проходження військової служби за контрактом з числа
патріотичних налаштованих осіб та непрацюючих громадян Мостиського району.
2.2. Визначити чіткі завдання щодо організації відбору кандидатів на військову
службу за контрактом через підприємства, установи та організації, навчальні заклади,
громадські та волонтерські організації, які розташовані на територіях рад.
2.3. Проводити рекламно-агітаційні заходи щодо військової служби за
контрактом в ЗСУ, забезпечувати підтримку і проведення публічних виступів
патріотично налаштованих громадян на зборах у місцях найбільшого відвідування
громадян.
3. Військовому комісару Мостиського районного військового комісаріату
А. Дворнику:
3.1. Організувати дієву взаємодію з місцевими засобами масової інформації
щодо висвітлення мотиваційних чинників, які запроваджено керівництвом держави,
та інших широкомасштабних заходів популяризації щодо залучення громадян
України на військову службу за контрактом.
3.2. Провести офіційні виступи, звернення по районному радіомовленню
стосовно залучення громадян до проходження військової служби за контрактом, умов
та забезпечення, тощо.
3.3. Особисто проводити бесіди із кожним потенційним кандидатом, який
виявив бажання проходити військову службу за контрактом.

4. Мостиському районному центру зайнятості (Л. Вербаускене) спільно із
районним військовим комісаріатом (А. Дворник) організувати висвітлення в
районному центрі зайнятості питань щодо порядку відбору громадян України на
військову службу за контрактом та порядку проходження служби.
5. Головному лікарю Мостиської ЦРЛ Б. Пелиню організувати та забезпечити
роботу позаштатної постійної військово-лікарської комісії, не допускати зволікань з
проходженням медичних оглядів та здачі аналізів відібраних кандидатів на військову
службу за контрактом.
6. Начальнику Мостиського від ділення поліції Яворівського відділу поліції ГУ
НП у Львівській області М. Карапаті при отриманні запитів надавати інформацію про
перевірку відомостей про кандидатів щодо їх притягнення до кримінальної
відповідальності, наявності судимості, її зняття, погашення та про застосування до
кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення для
проходження військової служби за контрактом.
7. Редактору районної газети "Наш край" Г. Сороці, директору районного
радіомовлення Б. Тиндику забезпечити висвітлення у засобах масової інформації, на
правах соціальної реклами, питань щодо військової служби за контрактом.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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Розподіл планового завдання
щодо відбору кандидатів на військову службу за контрактом
між міськими та сільськими радами району у III кварталі 2017 року
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Назва міської,
сільської ради
Мостиська міська
Судововишнянська міська
Шегинівська сільська
Гостинцівська
Дидятицька
Завіязанцівська
Золотковицька
Крукеницька
Малнівська
Малнівськоволянська
Маломокрянська
Мишлятицька
Мостиська Друга
Тщенецька
Соколянська
Хідновицька
Хлиплівська
Чернівська

Керівник апарату
райдержадміністрації

Планове завдання

Примітка

5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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