
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
14.08.2013 Ужгород № 311 
 
 
 
Про відбір громадян України на військову  
службу за контрактом у Збройні Сили України 

 
 
 
Відповідно до Закону України „Про військовий обов’язок і військову 

службу”, ст.36  Закону України „Про місцеве  самоврядування  в Україні”, на 
виконання указів Президента України від 4 березня 2008 року № 196/2008 
"Про невідкладні заходи щодо забезпечення розвитку Збройних Сил 
України" , від 12 грудня 2007 року № 1209/2007 "Про додаткові заходи щодо 
підвищення боєздатності Збройних Сил України", розпорядження 
Президента України від 16.05.2005 № 1043/2005-рп "Про заходи щодо 
переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями 
за контрактом", постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 
року № 226 "Про схвалення Основних напрямків реалізації державної 
політики щодо соціальних гарантій військовослужбовцям, які проходять 
військову службу за контрактом", Державної програми переходу Збройних 
Сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять 
військову службу за контрактом, затвердженої Указом Президента України 
від 17 квітня 2002 року № 348/2002, а  також розпорядження голови 
Закарпатської обласної державної адміністрації від 02.07.2013 року № 215: 

1. Відділу оборонної та мобілізаційної роботи ( Панасенко В.Г. ) :   
-активізувати роботу щодо надання всебічної допомоги 

Ужгородському ОМВК у виконанні заходів, пов"язаних з комплектуванням 
Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом; 

-спільно із Ужгородським ОМВК проводити через засоби масової 
інформації широкомасштабну  агітаційну та роз"яснювальну роботу, 
спрямовану на підняття в суспільстві престижності військової служби, 
підвищення мотивації військової служби за контрактом. 

2. Відділу охорони здоров"я ( Брецко М.Ю. ) : 
-визначити лікувальні заклади у місті для забезпечення медичного 

обстеження кандидатів для проходження військової служби за контрактом; 



 - визначити персональний склад позаштатної постійно діючої 
військово-лікарської  комісії  ( основний і резервний склад ) у складі:  лікаря-
голови позаштатної військово-лікарської комісії, членів комісії: терапевта, 
хірурга, невролога, дерматолога, окуліста, стоматолога, оториноларинголога, 
психіатра для проведення медичного огляду кандидатів на військову службу 
за контрактом та у військовому резерві. 
 3. Управлінню освіти ( Бабунич О.Ю. ) надавати допомогу працівникам 
Ужгородського ОМВК у проведенні рекламно-агітаційної роботи серед 
учнівської молоді з питань військової служби за контрактом у Збройних 
Силах України. 
  4. Пропонувати  директору Ужгородського  міського  центру зайнятості 
( Олексіюк С.М. ) надавати допомогу  працівникам Ужгородського ОМВК у 
розміщенні рекламно-агітаційних матеріалів у приміщенні міського центру 
зайнятості, сприяти проведенню спільних заходів у рекламуванні вакансій 
військових професій. 

5. Головному редактору газети «Ужгород» (Лівак Ю.Ю.) висвітлювати  
інформацію  про проходження  військової служби за контрактом у  Збройних 
Силах України та її пропагування. 

6. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на заступника 
міського голови  Белякова Ю.В. та військового комісара Ужгородського 
ОМВК полковника  Слюсаренка О.Б. 
 
 
 
Міський голова                В.Погорелов 

 
 

 


