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КДМ,ЯНКД_БУЗЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДЛ4IНIСТРДI_ЦЯ

ОР ЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка.Бузька6 ,gаrпюъо /ОаЮроку

Про вidбiр zромаdян Украiнu
на вiйськову слумсбу за конmракmом

у Збройнi Сuлu Украiнu

Вiдповiдно до законiв Укра'iни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>,

кпро вiйськовий обов'язок i вiйсiкову службр> (зi змiнами), методичних

рекомендацiй тимчасово виконуючого обов'язки начальника Генерального

штабу - Головнокомандувача Збройних Сил Украiни вiд 11.10.2013 J\ъl8097/с

<Щодо порядку органiзацii та прийrrяття |ромадян на вiйсъоo.в;r службу за

контрактом У iopotri Сили Украiни>, методичних рекомендацiй нач€LJIъника

генерального шъабу - Головнокомандувача Збройних Сил Украiни вiд

|2.0g.2Ot4 lчst9sбj/с <Щодо особливостей укладання KoHTpaKTiB з

громадянами та вiйськовосrryжбовцями, якi приймаютъся на вiйськову службу

за контрактом рядового, сержантського та старшинсъкого скJIаду Збройних Сил

украiнй>, листа Кам'янка-Бузъкого районного вiйськового koMicapiary вiд

tц,.ot .zoz,O Jф43, та з метою пiдвищення ефективностi проведення заходiв з
^.'---^ '---. -_:_ -ллл-.вiдбрру i прийнятгя кандидатiв на посади рядового, сержантського та

старшинського скJIаду:

проходили

t. Кам'янка-Бузькому районному вiйськовому комlсарlату сIIlльно з

сектором з питань цивiльного захисту, взаемодii з правоохоронними оргаflами,

оборо"ноТ, мобiлiзацiйноТ та режимно-секретноi роботи райдержадмiнiстрацii:

t.1" Органiзовувати роботу щодо iнформрання населенЕ,I району з

питань розвитку Збройних Сил УкраiЪи, ik
вiйськовослужбовцями за контрактом з числа цромадян,

служби, та вiйськовозобов'язаних,

"iйa"поuоi 
служби за станом здоров'я та piBHeM освiти. !

L.2. Органiзувати розмiщення рекJIами про вiйськову
Ii,

службу зq

контрактом, органiзацiю заходiв рекJIамно-пропагандистського характеру.

, 1.з. ЗабЪзпеЧити висВiтленнЯ у засобах MacoBoi iнформацii, на правах

соцiальнот реклами, питань щодо вiйсъковот служби за контрактом,

2. ЩиректораМ кнП <<Кам'янка-Бузька IРЛ) та КНП <<Щентр первинноi

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

комплектування
якi ранiше не
придатних до

N, 1j l0{, !э / /Ао



2.|. Забезпечити робоry позаштатноi постiйно дiючоi вiйсъково-
лiкарськоi KoMiciT з вiдбору кандидатiв на вiйськову службу за контрактом.

2.2. Визначити лiкувальнi заклади для забезпеченIuI медичного
обстеженнrI та лiкування кандидатiв на вiйськову службу за контрактом.

2.З. Забезпечити безкоштовний медичний огляд та здачу аналiзiв
громадян, якi вiдiбранi кандидатами для проходження вiйськовоi служби за
контрактом.

3. Началънику Кам'янка-Бузького вiддiлу полiцii Головного управлiння
Нацiональноi полiцii у Львiвськiй областi при отриманнi запитiв вiд Кам'янка-
Бузького районного вiйськового KoMicapiaTy надавати у стислi термiни
iнформацiю про спецiа-гrьну перевiрку вiдомостей щодо кандидатiв, вiдiбраних
для проходження вiйськовоi служби за контрактом, про притягнення iх до

4. Керiвникам структурних пiдроздiлiв з питань освiти району:
4.|. Спiльно з Кам'янка-Бузьким районним вiйськовим KoMicapiaToM

забезпечити робоry в навч€lльних _.закJIадах райоцу з питань вiйськово-
патрiотичного виховання та пропаганди вiйськовоi служби за контрактом.

4.2. Спiльно з Кам'янка-Бузьким районним вiйськовим KoMicapiaToM
сприrIти проведеЕню Щнiв вiдкритих дверей у вiйськових частинах для
ознайомлення yrHiBcbKoi молодi з вiйськовою службою за контрактом"

4.З. Спiльно з Кам'янка-Бузьким районним вiйськовим KoMicapiaToM
забезпечити у навчагIьних закладах району iнформування учнiвсъкоТ молодi про
вiйськову службу за контрактом.

4.4. При отриманнi запитiв надавати у стислi термiни iнформацiю про
спецiальну перевiрку вiдомостей про ocBiry кандидатiв, вiдiбраних дJuI
проходження вiйськовоI служби за контрактом.

:

1',. 5. Керiвникам пiдприемств, установ та органiзацiй видiлити мiсця для
реклеYування вiйськовоi служби за контрактом у мiсцях ск}aпчення людей
тощо"

6. Щиректору Кам'янка-Бузькоi районноi фiлii Лъвiвського обпu.rrо.о
центру зайнятостi спiльно з Каiи'янка-Бузьким районним вiйськовим
KoMicapiaToм органiзувати висвiтлення в районному центрi зайнятостi питань
щодо порядку вiдбору |ромадян УкраiЪи на вiйськов} службу за контрактом та
цорядку проходження вiйськовоi служби.

7. Визнати таким2 що втратило чиннiстъ, розпорядження голови
Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрачii вiд25.02.20|9 Ns58/02-08/19
<Про вiдбiр грg iЪи на вiйськову слуЯбу за контрактоЙ у Збройнi
Сили Украiн

ням розпо
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