
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 09 січня  2020 р.                   м. Бережани                                             № 1-р 

 

Про відбір громадян України на 

військову службу за контрактом до 

Збройних Сил України у 2020 році 

 

З метою сприяння   Бережанському об’єднаному міському військовому 

комісаріату (надалі – Бережанський ОМВК) в організації та забезпеченні 

відбору громадян України на військову службу за контрактом у Збройні Сили 

України, на  виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», Указу Президента України від 02.03.2014 № 189/2014 «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і 

територіальної цілісності України», розпорядження Президента України від 

16.05.2005 № 1043/2005-РП «Про заходи щодо переходу Збройних Сил України 

до комплектування військовослужбовцями за контрактом», керуючись п. 20 ч. 4 

ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Бережанському  об’єднаному міському  військовому комісаріату: 

1.1. спільно з Відділом освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради 

(Михальчук Г.В.)   організувати та забезпечити проведення агітаційної роботи в 

навчальних закладах Бережанської міської об’єднаної територіальної громади 

щодо пропагування військової служби та патріотичного виховання молоді. 

1.2. спільно з командирами військових частин Збройних Сил України, 

розташованих на території  міста Бережани, через засоби масової інформації 

провести агітаційні заходи з питань розвитку Збройних Сил України, їх 

комплектування військовослужбовцями за контрактом з числа громадян, які 

раніше не проходили військової служби, та військовозобов’язаними придатних 

до військової служби за станом здоров’я і рівнем освіти. 

1.3. організувати роботу з інформування населення щодо вимог до 

кандидатів, порядку їх призову на військову службу за контрактом, надання 

відомостей щодо переліку спеціальностей, за якими проводиться набір на 

військову службу за контрактом. 

1.4. 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; 

1.5. 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; 

1.6. організовувати співбесіди  з кандидатами, які звернулися у комісаріат 

із  наданням необхідної їм інформації,  в тому числі щодо переваг військової 

служби за контрактом, розміри грошового забезпечення, соціальних гарантій та 

інші соціальні гарантії визначені діючим законодавством України для 

військової служби за контрактом. 

2. Директору комунального некомерційного підприємства «Бережанська 

центральна районна лікарня» Бережанської районної ради  (Вридник В.Р.) 

організувати своєчасне, безперешкодне та якісне обстеження міською 

військово-лікарською комісією відібраних  кандидатів для проходження 

військової служби за контрактом, а також забезпечити лікарню 

рентгенологічною плівкою та іншими необхідними реагентами для проведення 

спеціальних досліджень із  оформленням за результатами відповідних 

медичних документів. 

3. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради: 

3.1. сприяти Бережанському ОМВК  у виконанні заходів пов’язаних із 

комплектуванням Збройних Сил України  військовослужбовцями за 

контрактом; 

3.2.спільно з Бережанським ОМВК  проводити агітаційну та 

роз’яснювальну роботу спрямовану на підняття в суспільстві престижності 

військової служби, підвищення мотивації військової служби за контрактом. 

3.3. організувати роботу із  висвітлення  інформації наданої  Бережанським 

ОМВК  на офіційному сайті Бережанської міської ради   з  матеріалами щодо 

престижності   військової служби  в Збройних Силах України за контрактом; 

3.4.організувати  роботу із висвітлення отриманої  інформації від 

Бережанського ОМВК щодо призову на військову службу за контрактом. 

4. Спеціалісту 1 категорії із  питань інформаційної діяльності та зв’язків з 

громадськістю   міської ради (Наконечна У.І.) забезпечити розміщення 

інформації наданої відділом  з питань цивільного захисту населення,  взаємодії 

з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради на 

офіційному сайті Бережанської міської ради. 

5. На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради розглянути 

питання  щодо визначення  на території  Бережанської міської територіальної 

громади місць для розміщення агітаційних  матеріалів, плакатів, банерів з 

рекламою військової служби за контрактом в Збройних Силах України та інших  

матеріалів. 

6. Інформацію до виконання даного розпорядження   відповідальним 

виконавцям подати в міську раду до 01.07.2020 року. 



7.  Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 15.01.2019 року № 8-р «Про відбір громадян України на військову службу  

за контрактом до Збройних Сил України у 2019 році». 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  

міського голови Бойко М.І. 

 

 

Міський голова                                                              Володимир  МУЗИЧКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергій Кисельов 

Ірина Загнійна 


