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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_04 лютого 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____29/2021-р_____ 

 

 

Про організацію та проведення в                 

2021 році відбору кандидатів для вступу до 

вищих військових навчальних закладів 

 

 

З метою підготовки громадян України для проходження військової служби 

на посадах осіб офіцерського складу, відповідно до статті 25 Закону України 

від 18 червня 1999 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову 

службу», постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року                 

№ 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову 

громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на 

військову службу за контрактом», керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

  

1. Старокостянтинівському об’єднаному міському територіальному центру 

комплектації та соціальної підтримки (далі – Старокостянтинівський ОМТЦК 

та СП) (Володимир МЕДВЕДЧУК) спільно з управлінням освіти виконавчого 

комітету міської ради (Анатолій ПАСІЧНИК) в лютому - травні 2021 року 

провести роз’яснювальну та агітаційну роботу в навчальних закладах, 

установах, організаціях міста з питань військово-професійної орієнтації молоді 

та відбору кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів 

(далі - ВВНЗ) Міністерства оборони України та військових навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів України, розповсюдити правила 

прийому, інформаційні оголошення, програми вступних випробувань до ВВНЗ 

(в тому числі у засобах масової інформації).  

 

2. Старокостянтинівському ОМТЦК та СП забезпечити організацію та 

проведення медичного огляду та професійного відбору кандидатів для вступу 

до ВВНЗ у приміщенні призовної дільниці за адресою: вул. Миру 64,                    

м. Старокостянтинів. 

 

3. Комунальному некомерційному підприємству «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» (Людмила ГНАТЮК) забезпечити лікарів-
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спеціалістів інструментарієм, медичним, господарським майном, яке необхідне 

для медичного огляду кандидатів для вступу до ВВНЗ, та виділити по одній 

медичній сестрі на кожного лікаря - спеціаліста. 
  

4. Координацію за виконанням цього розпорядження покласти на 

військового комісара Старокостянтинівсьського ОМТЦК та СП Володимира 

МЕДВЕДЧУКА. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Миколу КОШИКА. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


