
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

07_лютого_2020__ року                     Старокостянтинів                         № ____35/2020-р____ 

 

 

Про відбір громадян України на 

військову службу за контрактом та 

службу у військовому резерві в 

Збройних Силах України на 2020 рік 

 

 

На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», Указу Президента України від 29 жовтня 2012 року № 618/2012 «Про 

Положення про проходження громадянами України служби у військовому 

резерві Збройних Сил України», з метою продовження надання всебічної 

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, керуючись 

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

 

1. Заступнику міського голови Тетяні БОНДАРЧУК продовжити роботу 

щодо надання всебічної допомоги Старокостянтинівському об’єднаному 

міському військовому комісаріату у виконанні заходів, пов’язаних із 

комплектуванням Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом 

та службу у військовому резерві Збройних Сил України. 

 

2. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради                

(Анатолій ПАСІЧНИК), управлінню у справах сім’ї та молоді виконавчого 

комітету міської ради (Олександр ТОМЧУК) сприяти посадовим особам 

Старокостянтинівського об’єднаного міського військового комісаріату в 

проведенні серед учнівської молоді рекламно-агітаційної роботи з питань 

військової служби за контрактом та прийняття військовозобов’язаних громадян 

на службу у військовому резерві у Збройних Силах України. 

 

3. Відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради 

(Сергій БЛІЩ), Старокостянтинівському міському радіомовленню   

(Володимир ГЛАДУН): 
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1) посилити інформаційну та ідеологічну роботу, спрямовану на 

роз’яснення громадськості важливості збереження незалежності, цілісності й 

суверенітету України, та по формуванню позитивного іміджу Збройних Сил 

України; 

2) проводити агітаційну та роз’яснювальну роботу, спрямовану на 

підняття в суспільстві престижності військової служби, підвищення мотивації 

військової служби за контрактом та служби у військовому резерві; 

3) сприяти Старокостянтинівському об’єднаному міському військовому 

комісаріату у висвітленні відомостей про проходження військової служби за 

контрактом та служби у військовому резерві в Збройних Силах України. 

 

4. Запропонувати Старокостянтинівському міськрайонному центру 

зайнятості (Леся ФЕСУН) надавати допомогу Старокостянтинівському 

об’єднаному міському військовому комісаріату в розміщенні рекламно-

агітаційних матеріалів у приміщенні центру зайнятості щодо проходження 

військової служби за контрактом та служби у військовому резерві, сприяти 

проведенню спільних заходів у рекламуванні вакансій військових професій. 

 

5. Комунальному некомерційному підприємству «Старокостянтинівська 

центральна районна лікарня» забезпечити проходження медичного обстеження 

кандидатів на військову службу за контрактом та службу у військовому 

резерві.  

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Тетяну БОНДАРЧУК. 

 

 

 

 

Міський голова                                підпис                          Микола МЕЛЬНИЧУК 


