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Про організацію відбору кандидатів
для проходження військової служби
за контрактом у Збройних Силах України
та вступу до вищих військових навчальних
закладів у 2017 році
Керуючись статтями 27, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», на виконання вимог Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 року
№ 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову
громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на
військову службу за контрактом», розпорядження обласної державної
адміністрації від 22.12.2016 року № 915-р «Про організацію відбору кандидатів
для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України
та вступу до вищих військових навчальних закладів у 2017 році», з метою
організації і проведення відбору кандидатів для проходження військової служби
за контрактом у Збройних Силах України, вступу до вищих військових
навчальних закладів України з числа громадян України, які проживають на
території Вижницького району та піднесення престижу військової служби:
1. Рекомендувати міським, селищній, сільським радам спільно з районним
військовим комісаріатом проводити системні агітаційні заходи серед
громадян щодо відбору на військову службу за контрактом, розмістити у
громадських місцях населених пунктів та в приміщеннях територіальних
громад, селищної, сільських рад відповідні агітаційні матеріали про
вимоги до кандидатів та перелік спеціальностей, за якими проводиться
відбір.
2. Рекомендувати Вижницькому відділенню поліції Кіцманського відділу
Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області сприяти
кандидатам на військову службу за контрактом та кандидатам на навчання
до вищих військових навчальних закладів в отриманні інформації щодо

притягнення їх до відповідальності (відсутності такої) для надання її у
районний військовий комісаріат.
3. Вижницькому районному центру зайнятості надавати допомогу районному
військовому комісаріату у розміщенні рекламно-агітаційних матеріалів
у приміщенні центру зайнятості, сприяти проведенню спільних заходів
у популяризації вакансій військових професій.
4. Відділу внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату
районної державної адміністрації забезпечити інформування населення
району через засоби масової інформації щодо проведення відбору громадян
на військову службу за контрактом.
5. Відділу освіти районної державної адміністрації сприяти посадовим
особам районного військового комісаріату у проведенні рекламноагітаційної роботи серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів
щодо проходження військової служби за контрактом та вступу до вищих
військових навчальних закладів.
6. Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації затвердити
перелік лікувальних закладів району із забезпечення медичного обстеження
кандидатів для проходження позаштатних постійно діючих військоволікарських комісій, визначити необхідний склад лікарів-спеціалістів,
відповідальних
за
медичне
освідчення
та
обстеження
військовозобов’язаних, кандидатів на військову службу за контрактом та
кандидатів на вступ до вищих військових закладів.
^
7. Відділу освіти районної державної адміністрації, відділу охорони здоров я
районної державної адміністрації, відділу внутрішньої політики та доступу
до публічної інформації апарату районної державної адміністрації,
рекомендувати районному військовому комісаріату, міським, селищній,
сільським радам про проведену роботу інформувати районну державну
адміністрацію до 01 січня 2018 року.
8. Головному спеціалісту з питань взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи апарату районної державної адміністрації про проведену
роботу інформувати районну державну адміністрацію та відділ взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Чернівецької
обласної державної адміністрації до 10 січня 2018 року.
9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації І. Романюка.

Голова районної
державної адміністрації

