УКРАЇНА
Бережанська міська рада Тернопільської області
47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел. (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax)

від 21 квітня 2016 р.

№ 178

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Про відбір громадян України на
військову службу за контрактом у
Збройні Сили України
Відповідно ДО статей 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
(зі змінами), Указу Президента України від 4 березня 2008 року № 196-2008 «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення розвиту 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», на виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від ІЗ квітня 2016 року № 212-од «Про відбір
громадян України на військову службу за контрактом у Збройні Сили України» та з
метою своєчасної і якісної підготовки до проведення призову громадян України
чоловічої статі на контракту військову службу, для підтримання Збройних Сил
України, інших військових формувань у боєздатному стані, нарощування їх здатності
давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам:

1. Відділу

з питань цивільного захисту населення, взаємодії
з
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради:
1) забезпечити надання допомоги Бережанському об'єднаному міському
військовому комісаріату щодо виконання заходів, пов'язаних із комплектуванням
Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом;
2) організувати проведення на території м. Бережани, сіл Рай та Лісники, через
засоби масової інформації, широкомасштабної агітаційної та роз’яснювальної
роботи, спрямованої на підняття в суспільстві престижності військової служби,
підвищення мотивації військової служби за контрактом.
2. Бережанській центральній районній комунальній лікарні спільно з
Бережанським об’єднаним військовим комісаріатом:
1) визначити склад міської медичної комісії, технічних працівників, осіб
обслуговуючого персоналу із забезпечення медичного обстеження кандидатів на
військову службу за контрактом га військовозобов’язаних;.
2) забезпечити необхідним майном та устаткуванням лікарів-спеціалістів, що
призначені у склад міської призовної комісій.

3. Бережанському відділу поліції Головного управління Національної поліції в
області вжити заходів щодо оперативного оформлення та видачі кандидатам на
військову службу за контрактом довідок стосовно судимості.
4. Бережанському
районному центру зайнятості забезпечити надання
всебічної допомоги Бережанському об’єднаному міському військовому комісаріату у
розміщенні рекламно-агітаційних матеріалів у приміщенні районного центру
зайнятості, сприяти проведенню спільних заходів щодо популяризації військової
служби за контрактом.
5. Відділам освіти, молоді та спорту, культури, туризму та релігій міської
ради, Відокремленому структурному підрозділу Національного університету
біоресурсів і природокористування Бережанський агротехнічний інститут сприяти
Бережанському об’єднаному міському військовому комісаріату у проведенні
рекламно - агітаційної роботи серед учнівської га студентської молоді з питань
військової служби за контрактом у Збройних Силах України.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Адамович П.П.
Міський голова

Тиманський О.С.
Костишин О.С.

В.Я. МУЗИЧКА

