
 
 

 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

15 лютого 2022 року м. Бережани № 36-р 

 

Про відбір кандидатів з числа цивільної молоді 

для навчання у вищих військових навчальних 

закладах та військових навчальних підрозділах 

вищих навчальних закладів у 2022 році 
 

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 організованого проведення заходів вступної 

компанії у 2022 році, якісного  відбору кандидатів з числа цивільної молоді для 

навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних 

підрозділах закладів вищої освіти: 

 

1. Старостам старостинських округів Бережанської міської ради провести 

серед населення профорієнтаційну роботу у лютому - травні 2022 року для 

відбору кандидатів для вступу у вищі військові заклади та військові 

навчальні підрозділи закладів вищої освіти. 

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

роз’яснювальну роботу серед педагогічних колективів та учнів шкіл з 

відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади та 

військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів у лютому-

травні 2022 року. 

3. Медичний огляд кандидатів для вступу до вищих військових навчальних 

закладів та військово-навчальних підрозділів вищих навчальних закладів 

проводити за сумісництвом постійно діюча військово-лікарська комісія 1-

го відділу Тернопільського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки (далі ВЛК). 

4. Директору комунального некомерційного підприємства «Бережанська 

центральна міська лікарня» Бережанської міської ради (КНП «Бережанська 

ЦМЛ»): 

1) забезпечити організацію проходження кандидатами для вступу у вищі 

військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих 

навчальних закладів медичного огляду на базі КНП «Бережанська 

ЦМЛ», а лікарів спеціалістів - інструментарієм та господарським 

майном, необхідним для проведення  медичного огляду кандидатів. 



 
 

2) на час роботи лікарів спеціалістів забезпечити їх повним комплектом 

медичного персоналу, в тому числі середнім медичним персоналом 

для якісної та оперативної роботи з медичною документацією. 

5. Першому відділу Тернопільського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки:  

1) спільно з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів 

проводити широке інформування молоді 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 

у засобах масової інформації. 

6. Спеціалісту з питань інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю 

Бережанської міської ради висвітлювати організацію заходів щодо вступу 

у вищі військові навчальні заклади та військових навчальні підрозділи 

вищих навчальних закладів з метою підняття престижу почесного звання 

офіцера Збройних Сил України. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження доручити заступнику 

міського голови Володимиру УРДЕЙЧУКУ. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


