
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 29 січня  2018 р.                   м. Бережани                                               № 17-р 

 

Про  проведення   в  м. Бережани, с.Рай,   

с.Лісники  відбору кандидатів  для вступу  

у  вищі   військові    навчальні  заклади   та   

військові  навчальні  підрозділи  вищих 

навчальних закладів  

 
На підставі ст. 12, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно  до  ст.12 Закону  України «Про  військовий  обов’язок і  

військову службу», з  метою якісного відбору кандидатів для вступу  у  вищі 

військові навчальні  заклади та  військові  навчальні  підрозділи  вищих 

навчальних закладів: 

 

1. Відділу освіти , молоді і спорту Бережанської  міської  ради активізувати 

роз’яснювальну роботу серед педагогічних колективів та учнів шкіл по відбору 

кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади та  військові  

навчальні  підрозділи  вищих навчальних закладів у березні-травні 2018 року. 

2. Медичне  обстеження кандидатів  для  вступу у вищі  військові 

навчальні  заклади  та  військово-навчальні підрозділи  вищих навчальних  

закладів  провести  позаштатною постійно діючою  військово-лікарською  

комісією  Бережанського  об’єднаного міського військового комісаріату (далі- 

ВЛК). 

3. Головному лікарю Бережанської центральної районної комунальної 

лікарні Вриднику В.Р.:  

 1) забезпечити організацію проходження кандидатами для вступу  у вищі  

військові навчальні  заклади  та  військово-навчальні підрозділи  вищих 

навчальних  закладів  медичного огляду  на базі Бережанської  центральної 

районної комунальної лікарні,  а  лікарів спеціалістів  - інструментарієм та  

господарським  майном, необхідним для медичного огляду кандидатів. 

2) на час роботи лікарів спеціалістів забезпечити їх повним складом 

медичного персоналу , в тому числі середнім медичним персоналом для якісної 

та оперативної роботи з медичною документацією. 

4. Утворити  комісію  попередньої професійної  діагностики  з  відбору  

кандидатів  для  вступу  у  вищі  військові  навчальні заклади  та  військові  

навчальні  підрозділи  вищих навчальних закладів  у  складі  згідно  з  додатком. 



5. Бережанському об’єднаному  міському  військовому  комісаріату: 

1) спільно  із керівниками  загальноосвітнього навчального  закладу  

проводити  широке  інформування  юнаків про умови  вступу у вищі військові 

навчальні заклади  та військові  навчальні  підрозділи  вищих  навчальних 

закладів шляхом розміщення  в громадських  місцях  агітаційно-рекламних 

матеріалів. 

2) подавати  в  Бережанську міську  раду   матеріали  про  проведення 

заходів  щодо  вступу у вищі  військові  навчальні   заклади  та  військові  

навчальні  підрозділи  вищих  навчальних  закладів  для  їх оприлюднення  в  

засобах  масової   інформації. 

6. Спеціалісту І категорії  з питань інформаційної діяльності та зв’язків з 

громадськістю  Бережанської міської ради Дулько Х.І.  висвітлювати  

організацію  заходів   щодо  вступу  у  вищі військові  навчальні  заклади та  

військові  навчальні  підрозділи  вищих навчальних закладів з  метою підняття  

престижу   почесного  звання  офіцера Збройних  Сил  України. 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти  на  заступника 

міського голови Бойко М.І..   

 

 

Міський голова                                В.Я. МУЗИЧКА                   
                               

 Тиманський О.С. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток   

до розпорядження міського голови  

від 29.01.2018 року № 17-р 

 

С К Л А Д 

попередньої професійної діагностики з відбору кандидатів для вступу у 

вищі навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих 

навчальних закладів 
 

БАРАНОВСЬКИЙ  

Юрій Миколайович                  

заступник військового комісара - 

начальник відділення комплектування 

Бережанського об’єднаного міського 

військового комісаріату, голова комісії 

ЛЕСЬКІВ 

Михайло Володимирович 

провідний спеціаліст відділення 

комплектування Бережанського 

об’єднаного міського військового 

комісаріату  

Члени комісії : 

ТУРЧИН 

Ніна Миколаївна 

головний спеціаліст відділення 

комплектування Бережанського 

об’єднаного міського військового 

комісаріату , секретар комісії 

РОМАНЮК 

Оксана Михайлівна 

молодший лейтенант, старший офіцер 

відділення офіцерів запасу і кадрів 

Бережанського об’єднаного міського 

військового комісаріату 

Романовська 

Надія  Степанівна 

Провідний спеціаліст відділення 

комплектування Бережанського 

об’єднаного міського військового 

комісаріату , секретар комісії 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого  комітету  міської  ради                            О.С.ТИМАНСЬКИЙ                    
 


