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кдм,янкд-Бузькд рдЙоннд шряtдвнд ддиIнIстрдtця

розш ОРЯДЖЕННЯ
м. Каrrл'янка-Бузька/С u'rJ4ý fuI/7ьu?

Про вidбiр zррлtаdян Украiнu
на вiйськову слрrсбу за конmракmоJу,

у Збройнi Cullu Украiнu

На виконання Указiв Президента Украiни вiд 04,03,2008 Nsl9б/2008

<про невiдкладнi заходи щодо забезпеченнJI розвитку збройних сил

УкраiЪп вiд |2-|2.20О7 Ns1209/2007, <Про ёорllо:i. *,u"oo" щодо

пiдвищення босздатностi Збройних Сил Украiни> вiд 02.09.201З Js479/201з,

<Про!,ержавнУкоМппексЕУПроГрамУреформУВанн.'IiрозвиткУЗбройних
Сил Украiни на перiод до 2017 роКУ>>, ,ЩержавноТ програми переходу

збройних Сил Украiни до комплектування вiйськовослужбовцями, якi

,ръ*од"rь вiйсъко"у олужбу за контрактом, затвердженоi Указом Президента

УкраiЪи вiд 17.04.iooZ зtгsj+вlzОq2, розпорядження Президента УкраТни вiд

16.05.2005 Ng1043/2005-рП <Про заходи щодо переходу Збройних Сил

украiъи до комплектування вiйськовосrryжбовцями за контрактом)>, а також

,riдЪище""" ефективностi проведення заходiв з вiдбору i прийняття

кандидатiв на посади рядового, сержантського та старшинського складу:

х, Вiйськово*у' noricapy Кам'янка-Бузъкого районного вiйськового

KoMicapiaTy:
i.1. Ор.u"iзовувати роботу щодо iнформування населення раиону з

питань розвитку Збройних Сиlr Укратни ix комплекryваннji

вiйськовослужбовцями за контрактом з чисJIа громадян, як1 ранlше не

проходили вiйськовот служби та вiйсъковозобов'язаних, придатних до

"iй*u*о"оi 
служби за станом здоров'я та рiвнепш освiти.

|.2. Органiзувати розмiщення рекJIами про вiйськову службу за

KCI}rTpaKToM, органiзацiю заходiв рекламЕо-прошагандистського характеру.

2. Керiвникам пiдприемств, устаЕов та органiзацiй видiлити мiсщя для

рекламування вiйськовоi служби за контрактом у мiсцях скупчення людей

тоlцо.
'.з" }{ачальнику вiддi.гrу сlсвiти Кацц'янка-БvзькоТ районноТ державноТ

a.лMiHti:Tna,rtiТ:

_;,1" Спiльно з liап,t'янка-Бузькиt.,т районним вiйськовим Koft,{tcaplciTob{

за-безпечtлтlт роботч ts навIIаJ{ъних закладах, райоr+у з Uитань вiйiсъково*

irатпiотич}{огg вLrхловаtlня та проПаганди вiйськовоТ слvжби За KOHTElaidTOt,t,

*" -Г/а; аj_/Ц



З,2, СпiЛъно З Кам'янка-Бузъким районним вiйськовим KoMicapiaToM
органiзувати проведення Днiв вiдкритиrдверей у вiйсъкових частинах, дляознайомленнrI уT нiвсъкоi молодi з вiйсъковою службою за контрактом.

з,З, СпiЛьно З Кам'янка-Бузъким районним вiйсъковим KoMicapiaToM
забезпечити у середнiх навч€UIьних закладах району iнформування учнiвськоТмолодi про вiйсъкову службу за контрактом.

з,4, Пр" отриманнi вiд Кам'янка-Бузького районного вiйськового
KoMicapiaTy запитiв, надавати iнформацiю про спецiальну перевiрку' вiдомостей про ocBiTy кандидатiв дй ,rро"одження вiйсъковоi служб и за
коIIтрактом.

4, ГоловНому лiкаРю Кам'янка-БузъкоТ центрzlльноi районноi лiкарнi:4,1, Забезпечити роботу постiйно дiючот позайтатнот вiйсъково-
лiкарсъкоi koMiciT з вiдбору кандидатiв на вiйськову службу за контрактом
згiдно додаткiв 1,2.

4,2, Визначити лiкувалънi заклади для забезпеченнrI медичного
обстеженIuI та лiкування кандидатiв на вiйськову службу за контрактом.4,з, Забезпечити безкоштовний медичний огляд для обстеження
громадяН та здачУ ана-гliзiв, якi вiдiбранi кандидатами для проходження
вiйськовоТ служби за контрактом. 

+
5, Начальнику Кам'янка-Бузъкого вiддiлу полiцii Головного угIравлiння.НаЦiОНаЛЬНОi ПОЛiЦii У Львiвсъкiй областi при отриманнi зацитiв вiдКапl'янка-Бузъкого районного вiйськового KoMicapiaTy 

"uдu"ur" 
iнформацiюпро спецiалъну перевiрку вiцомостей про {ромадян, якi uЦiбра"l

кандидатами нз вiйськову службу Ёа контрактом щодо ik притягнення докримiнальноi вiдповiдальностi, наявностi суiимостi, iT зняття, погашення, про
ЗаСТОСУВаННЯ ДО КаНДИДаТа аДМiНiСТРаТиВних стягнень за корупцiйЪi
правопорушення дJUI проходження вiйськовоi служби за контрактом.

6, ВiддiлУ комунiкацiй з |ромадсъкiстю, органiзацiйноI роботи та
iНфОРМаЦiЙНОi ДiЯЛЪностi апарату районноi державноI адмiнiсЙri.";;;" ;Кам'янка-БузькиМ вiйсъковим кЪмiсарiатом .uб"..r.""r"- 

""."iтлення узасобах масовот iнформацiт, на прав€ж соцiалънот реклами, питанъ щодовiйськовоТ служби за контрактом.
7, flиректору Кам'янка-Бузъкоi районноi фiлii Львiвсъкого обласного

центру зайнятостi спiльно з Кам'янка-Бузъким районним вiйськовим
koMicapiaToМ органiзувати висвiтлення в районному центрi зайнятостi питань
щодо порядку вiдбору |ромадян Украiъи на вiйсъкову службу за контрактом
та порядку проходження вiйсъковоТ служби.

8. Визнати таким, що втратило чиннiстъ розцорядження голови
Кам'янка-Б_vзъкоi районноТ державноi адмiнiстрацii 

"io tB.ot.zot 7 Ns24lО2-08l|7 кпро вiдбiр |ромадян Украiъи на вiйськову службу за контрактом уЗбройнi Сили УкраiЪи в 20tr7 роцi>.
L;

апаDатч

-,l л*"*-;я i,#'^i::?ф

Гtзлою* B.I. Кирилич



.Щодаток 1

до розпорядженнrI голови

районноТ державноi

склАд
основнот постiйно дiючоi вiйськово-лiкарськоi koMicii Камоянка-

Бузького районного вiйськовоfо KoMicapiary

адмiнiстрацii
вtд" /С' (; zzz-9- Щропу
Jф .г/ая - сg //;

В.С. tsiryrrrинський - лiкар - хiрург хiрургiчного вiддiлення tРЛ - голова
KoMicii;

М.М, К*ндюх - медична сестра полiклiнiчного вiддiлення tРЛ -

секретар KoMiciT;

члени комlс11

т.С. Рубанова - лiкар - терапевт терапевтичного вiддiлgццц,lЩЛ;

[.Е" LlЧширка - лiкар - травматолог хiрургiчного вiддiлення IРЛ;
Б.&I. Яремко - лiкар - отоларинголог LРЛ;
Р.Б, ГiзцлFдаль - лiкар - невропатолог LРЛ;
е{.Д. Забульська - лiкар - психiатр полiклiнiчного вiддiлення IРЛ;
н.и" Флис - лiкар - офтальмолог полiклiнiчного вiддiлення IРЛ;
Ш"Ф. Бсэровець - лiкар - стоматолог-терапевт [РЛ;
0"I. Вiтt,шIинська - лiкар - акушер-гiнеколог IРЛ;
Б.if. Гтоrlко - лiкар - дерматовенеролог [РЛ.

Л.П. Височанська
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,Щодаток 2

до розпорядження голови

районноТ державноi

KepiBнrIri аrарату
районноi цец?кавноТ адмiнiстрацii

адмiнiстрацii
вtд" /0 " U'az<-LРЩоку

Л.П. Височанська

Jф J7o'/- с:/// /

склА.д
резервноТ постiйно дiючоi вiйськово-лiкарськоi KoMicii Кам'янка_

Бузького районного вiйськового KoMicapiary

Б.iva. fiремко - лiкар - отоларинголог tРЛ - голова KoMicii;
М"&l1. Бомко

члеЕи комlс11:

В.€. Фрнст - лiкар - терапевт терапевтичного вiддiлення IРЛ;
В.С" Вiтушrинський - лiкар - хiрург хiрургiчного вiддiлення LРЛ;
ý"Я. &:ý*,рун - лiкар - дерматовенеролог LРЛ;
t}.Ё1. Гr,ицаль - лiкар - отоларинголог IРЛ;
С.Ф. F[анько - лiкар - невропатолог rРЛ;
Е{.Е. А*хтоняк - лiкар - психiатр полiклiнiчного вiддiлення IРЛ
{ r" Согттик - лiкар - офтальмолог полiклiнiчного вiддiлення LРЛ;
liJ Х. },{аруха - лiкар - стоматолог-терапевт LЩЛ;
ъ д Ё F ;т р
iъ'i. i', l. -t 'а0& - лiкар - акушер-гiнеколог ЦРЛ.
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