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Про  відбір кандидатів для проходження 

військової служби за контрактом  у  

Збройних Силах  України у ІУ кварталі 2017 року 

  

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про  місцеве самоврядування в 

Україні»,  на виконання розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації 10.10.2017 № 514 «Про відбір кандидатів для 

проходження  військової служби за контрактом  у Збройних Силах України у  

ІУ кварталі 2017 року»,  з метою  проведення організаційних заходів щодо 

комплектування Збройних Сил  України військовослужбовцями за контрактом : 

1.  Відділу оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту 

населення:   

1.1. Активізувати роботу щодо надання всебічної допомоги 

Ужгородському  об’єднаному міському військовому комісаріату у  виконанні 

заходів, пов’язаних із комплектуванням Збройних Сил України 

військовослужбовцями за контрактом. 

1.2. Проводити через засоби масової інформації   агітаційну та 

роз’яснювальну роботу, спрямовану на підняття в суспільстві престижності 

військової служби, підвищення мотивації військової служби за контрактом. 

2.  Відділу охорони здоров’я організувати  у лікувальних закладах міста  

та забезпечити у короткі терміни   проведення рентгенологічних, лабораторних  

та інших обстежень, передбачених наказом Міністра  оборони України 

14.08.2008 № 402, кандидатів для проходження військової служби за 

контрактом за направленням  постійно діючої військово-лікарської комісії.  

 3. Управлінню освіти спільно з Ужгородським об’єднаним міським 

військовим комісаріатом організувати проведення рекламно-агітаційної роботи 

серед    молоді    навчальних закладів міста   з питань   військової служби за 

контрактом.  

4. Пропонувати: 

 Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріату  надавати 



2 
 

у відділ оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення 

агітаційний матеріал  щодо престижності військової служби за контрактом для 

розміщення у засобах масової інформації; 

Ужгородському міському  центру зайнятості надавати допомогу 

Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріату у розміщенні 

рекламно-агітаційних матеріалів у приміщенні центру зайнятості та проведенні 

спільних заходів щодо реклами вакансій військових професій. 

  5.  Відділу інформаційної роботи   забезпечити інформування населення 

міста через засоби масової інформації про відбір   кандидатів для проходження     

військової служби за контрактом у Збройних Силах України. 
6. Контроль за виконанням   розпорядження  залишаю за собою. 

 

 

 

 Міський голова                       Б. Андріїв 


