
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 15 січня  2019 р.                   м. Бережани                                             № 8-р 

 

Про відбір громадян України  на  

військову службу за контрактом  до 

Збройних Сил України у 2019 році 

 

У відповідності до вимог Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», Указу Президента України від 04 березня 2008 року 

№196/2008  «Про невідкладні заходи щодо забезпечення розвитку Збройних 

Сил України», розпорядження Президента України від 16 травня 2005 року 

№1043/2005-рп  «Про заходи щодо переходу підрозділів Збройних Сил України 

до комплектування військовослужбовцями за контрактом», з метою своєчасної 

і якісної підготовки  до проведення призову громадян України на військову 

службу за контрактом, для підтримання Збройних Сил України, інших 

військових формувань у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати 

адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам: 

 

1. Виконавчому комітету Бережанської  міської ради : 

1) надавати допомогу Бережанському ОМВК у проведені відбору громадян 

України на  військову службу за контрактом; 

2) визначити місця на території міста для розміщення агітаційних 

матеріалів, плакатів, банерів, білбордів з рекламою військової служби за 

контрактом в Збройних Силах України; 

3) сприяти Бережанському ОМВК щодо виконання заходів, пов’язаних із 

комплектуванням Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом; 

4) проводити агітаційну та роз’яснювальну роботу серед населення 

Бережанської міської ради, спрямовану на підняття в суспільстві престижності 

військової служби, підвищення мотивації військової служби за контрактом. 

2. Бережанському об’єднаному міському військовому комісаріату (далі – 

Бережанський ОМВК): 

1) спільно із відділом освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

організувати проведення агітаційної роботи в навчальних закладах щодо 

пропагування військової служби та патріотичного виховання молоді, у тому 

числі й шляхом залучення засобів масової інформації; 



2) здійснювати відбір кандидатів для проходження служби за контрактом, 

підготовку та надання їм текстових довідок, слайдів, відео- та фотоматеріалів 

рекламного характеру, що висвітлюють історію створення, формування та 

розвитку військових частин і їхніх традицій; 

3)  проводити роз’яснювальну роботу на підприємствах та установах міста 

щодо законодавства з питань соціального і правового захисту 

військовослужбовців та членів їх сімей та престижності служби у Збройних 

силах України; 

4)  організовувати співбесіди з кожним кандидатом, який звернувся у 

військовий комісаріат, доводити переваги військової служби за контрактом, 

розміри грошового забезпечення, соціальних гарантій, у тому числі  отримання 

житла за рахунок Міністерства Оборони України, та інші  переваги  військової 

служби за контрактом. 

3. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради: 

1) висвітлювати в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті 

Бережанської міської ради, в соціальних мережах агітаційні матеріали 

щодо престижності військової служби в Збройних Силах України за 

контрактом; 

2) забезпечити висвітлення інформації щодо призову на військову службу 

за контрактом, соціальні гарантії військовослужбовців. 

4. Головному лікарю Бережанської ЦРКЛ організувати своєчасне, 

безперешкодне та якісне обстеження міською військово-лікарською комісією 

відібраних кандидатів для проходження військової служби за контрактом з 

оформленням відповідних медичних документів. 

5. Відповідальним виконавцям про хід виконання розпорядження 

інформувати міську Раду  до 01 липня  та 25 грудня 2019 року. 

6. Вважати таким що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 29  грудня  2017 року № 716 «Про відбір громадян України  на  військову 

службу за контрактом  до Збройних Сил України у 2018 році». 

7.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бойко М.І. 

   

 

 

Міський голова                                                              Володимир  МУЗИЧКА 
 

                   
 

 

 

 

 

 

 


