
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Про відбір громадян України на 

військову службу за контрактом та 

службу у військовому резерві у 

Збройних Силах України на 2018 рік 
 

 

З метою надання допомоги Старокостянтинівському об’єднаному 

міському військовому комісаріату у виконанні заходів, пов’язаних із 

комплектуванням Збройних Сил України військовослужбовцями за 

контрактом та прийняттям військовозобов’язаних громадян на службу у 

військовому резерві, на підставі Закону України від 18 червня 1999 року 

«Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України 

від 29 жовтня 2012 року №618/2012 «Положення про проходження 

громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України», 

розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від           

28 грудня 2017 року №1450/2017-р «Про відбір громадян України на 

військову службу за контрактом та службу у військовому резерві у Збройних 

Силах України на 2018 рік» та керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Призначити відповідальною особою за виконання заходів, пов’язаних 

із комплектуванням Збройних Сил України військовослужбовцями за 

контрактом та прийняттям військовозобов’язаних громадян на службу у 

військовому резерві, заступника міського голови Бондарчук Т.В. 

 

2. Старокостянтинівському міському радіомовленню (Гладун В.І.), 

відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради 

(Бліщ С.С.): 

1) проводити широкомасштабну агітаційну та роз’яснювальну роботу, 

спрямовану на підняття в суспільстві престижності військової служби, 

підвищення мотивації військової служби за контрактом та служби у 

військовому резерві; 

 

2) сприяти у роботі Старокостянтинівському об’єднаному міському 

військовому  комісаріату  щодо  висвітлення  відомостей  про  проходження 
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військової служби за контрактом та служби у військовому резерві у Збройних 

Силах України. 

 

3. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Пасічник 

А.П.), управлінню у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету міської 

ради (Томчук О.В.) сприяти посадовим особам Старокостянтинівського 

об’єднаного міського військового комісаріату у проведенні серед учнівської 

молоді рекламно-агітаційної роботи з питань військової служби за 

контрактом у Збройних Силах України та активізувати роботу з військово-

патріотичного виховання молоді. 

 

4. Старокостянтинівському міськрайонному центру зайнятості         

(Фесун Л.Е.) рекомендувати надавати допомогу Старокостянтинівському 

об’єднаному міському військовому комісаріату у розміщенні рекламно-

агітаційних матеріалів у центрі зайнятості щодо проходження військової 

служби за контрактом та служби у військовому резерві, сприяти проведенню 

спільних заходів у рекламуванні вакансій військових професій. 

 

5. Головному лікарю Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні Стіхарєву В.О.: 

1) забезпечити проходження медичного обстеження кандидатів на 

військову службу за контрактом та службу у військовому резерві; 

 

2) розглянути питання щодо безкоштовного отримання кандидатам на 

військову службу за контрактом сертифікатів про проходження 

профілактичного наркологічного огляду та перебування на 

психоневрологічному обліку, результатів аналізів на ВІЛ, сифіліс, гепатитів 

«В» та «С» у найкоротші терміни. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 

 

 
 

Міський голова                                             підпис                                             М.Мельничук 

 

 


