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Про вidбiр zромаdян YKpaiHu
на вiйськову слlумсбу за конmракtпом
у 3бройнi Сшlа YKpa:iHa у 2019 роцi

На виконання Закону УкраТни <Про вiйськовий обов'язок i вiйськову
службу>(зi змiнами), вимог Щирективи Генерального штабу Збройних Сил
УкраiЪи вiд 08.01.2019 J\ЬД-3/ДСК <Про органiзацiю комплектування
Збройних Сил Уrсраiни вiйсъковослужбовцями за контрактом у 2019 роцi>,

розпорядження голови Львiвсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
|I.02.2019 J\Ъ82l0/5-19 кПро вiдбiр громадян УкраiЪи на вiйськову службу за

контрактом у Збройнi Сили Украiни у 2019 роцi>), листа Кам'янка-Бузького

районного вiйсъкового KoMicapiaTy вiд 22.02.20 |9 Ns405 :

1. Кадл'янка-БузькоIпrу районному вiйськовому KoMicapiary спiльно з

вiддiлом правового забезпечення, взасмодiТ з правоохоронними органами,
оборонноi та мобiлiзацiйноi роботи апарату райдержадмiнiстрацii:

1.1. Органiзовувати роботу щодо iнформуваIlня населення раЙону з

питань розвитку Збройних Сил Ущраiни ix комплектування
вiйськовослужбовцями за контрактом -з числа |ромадян, якi ранiше не

rrроходили вiйськовоi сrryжби та вiйськовозобов'язаних, придатних до
вiйськовоi служби за станом здоров'ятарiвнем освiти. с

|.2" Органiзувати розмiщення рекJIами про вiйськову службу ,за

контрактом, органiзацiю заходiв рекJIамно-пропагандистського характеру.
2. .ЩиректOрам КНП <<Кам'янка-Бузька [РЛ) та КНП <Центр первинноi

медико-санiтарноi допомоги>> Кам'янка-Бузькоi мiсъкоi ради :

2.1. Забезпечити роботу позаштатноТ постiйно дiючоi вiйськово-
лiкарськоi KoMicii з вiдбору кандидатiв на вiйськову службу за контрактом.

2.2. Визначити лiкувальнi закJIади дJuI забезпечення медичНоГО

обстеження та лiкуванrrя кандидатiв на вiйськову службу за конТраКТОМ.

2.3. Забезпечити безкоштовний медичний огляд для обстеженнЯ

|ромадян та здачу аlrалiзiв, якi вiдiбранi кандидатами дJuI проходженнrI

вiйськовоi служби зЬ контрактом.
3. НачальЕику Кам'янка-Бузького Ьiддiлу полiцiТ Головного управлiння

нацiональноi по,гliцiт у львiвськiй областi при отриманнi запитiв вiд



Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiary надавати у стислi
термiни iнформацiю про спецiа-ltьну перевiрку вiдомостей щодо кандидатiв,
вiдiбраних дJIя проходження вiйськовоi сrryжби за конц)актом, про
притягнення Тх до кримiнальноi вiдповiдальностi, н€Lявностi судимостi, fi
зняття, погашеЕня, про застосування адмiнiстративних стягненъ за

корупцiйнi правопорушеннrI.
4. Нача_гlьнику вiддiлу освiти Кам'янка-Бузькоi районноТ державноi

адмiнiстрацii:
4.1. Спiльно з Кам'янка-Бузьким районним вiйсъковим KoMicapiaToM

забезпечити, робоry в навччlлъних закJIадах району з питань вiйськово-
патрiотичного виховання та пропаганди вiйсъковоi сlryжби за контрактом.

4.2. Спiлъно з Кам'янка-Бузьким районним вiйськовим KoMicapiaToM
сприяти проведенню ,,Щнiв вiдкритих дверей у вiйськових частинах дJIя
ознайомленнlI уrнiвсъкоТ молодi з вiйсъковою сlryжбою за контрактом.

4.3. Спiлъно з Кам'янка-Бузьким районним вiйськовим KoMicapiaToM
забезпечити у навч€шьних закладах району iнформування 1.T HiBcbKoi молодi
про вiйськову службу за контрактом.

4.4. При отриманнi запитiв надавати у стислi термiни iнформацiю про
спецiальну перевiрку вiдомостей про ocBiTy кандидатiв, вiдiбраних дJIя
шроходження вiйськовоi служби за контрактом.

5. Керiвникам пiдприемств, установ та органiзацiй видiлити мiсця для

рекJIамування вiйськовоi сrryжби за контрактом у мiсцях скупчення людей
тощо.

6. Вiддiry комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноТ роботи та
iнформацiйноТ дiяльностi апарату районноi державноi адмiнiстрацii спiльно з
Кам'янка-Бузьким вiйсъковим KoMicapiaToM забезпечити висвiтлення у
засобах масовоТ iнформацiТ, на правах соцiа-гlьноi реклами, питань щодо
вiйськовоТ служби за контрактом.

7. Щиректору Кам'янка-Бузькоi районноi фiлii Львiвського обласного
центру зайнятостi спiлъно з Кам'янка-Бузьким районним вiйсъковим
KoMicapiaToм органiзувати висвiтлення в районному центрi зайrrятостi питань

щодо порядку вiдбору |ромадян УкраiЪи на вiйськову службу за KoHTpaKfoM
та порядку проходження вiйськовоi служби

8. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови
Кам'янка-Бузъкоi районноi державноТ адмiнiстрацii вiд 10.01.2018 Ns5/02-
08/18 <Про вiдбiр |ромадян Украiни на вiйсъкову службу за контрактом у
Збройнi СилиУкраiЪи>.

виконанням розпорядження покласти на заступника
голови iT згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.
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