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Про відбір кандидатів для проходження військової  
служби за контрактом у Збройних Силах України  
та вступу до вищих військових навчальних закладів 
 у 2016 році 
 
 Відповідно до статей 36, 42 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", на виконання вимог Закону України "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" (із змінами), розпорядження голови 
Закарпатської обласної державної адміністрації 08.02.2016 № 36 "Про відбір 
кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах 
України та вступу до вищих військових навчальних закладів у 2016 році", з 
метою організації і проведення відбору кандидатів для проходження військової 
служби за контрактом у Збройних Силах України, вступу до вищих військових 
навчальних закладів України з числа громадян, які проживають на території 
міста, та піднесення престижу військової служби: 
 1. Відділу охорони здоров’я: 
 затвердити перелік лікувальних закладів для  обстеження кандидатів для 
проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України та 
вступу до вищих військових навчальних закладів у 2016 році; 
 утворити позаштатну постійно діючу військово-лікарську комісію при 
Ужгородському об’єднаному міському військовому комісаріаті для організації 
медичного огляду військовослужбовців, кандидатів для проходження служби в 
Збройних Силах України за контрактом, військовозобов’язаних, резервістів 
Збройних Сил України; 
 на час роботи позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії  
звільнити лікарів та середній медичний персонал від виконання обов’язків за 
основним місцем роботи; 
забезпечити комісію необхідним обладнанням та інструментами згідно з 
вимогами Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах 
України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 



року № 402. 
 медичний огляд військовозобов’язаних, кандидатів для проходження 
служби в Збройних Силах України за контрактом, резервістів Збройних Сил 
України розпочати 02.03.2016 року та здійснювати протягом 2016 року. 
 2. Днями проведення військово-лікарської експертизи визначити: 
понеділок, середу, п’ятницю  щотижня (у разі необхідності - щодня). 
 3. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з 
громадськістю забезпечити інформування населення міста через засоби масової 
інформації  щодо відбору на військову службу за контрактом. 
 4. Управлінню освіти спільно  із Ужгородським об’єднаним міським 
військовим комісаріатом організувати проведення рекламно-агітаційної роботи 
серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів щодо проходження 
військової служби за контрактом та вступу до вищих військових навчальних 
закладів. 
 5. Ужгородському міському центру зайнятості надавати  допомогу 
військовому комісаріату у розміщенні рекламно-агітаційних матеріалів у 
приміщенні центру зайнятості та сприяти проведенню спільних заходів щодо 
популяризації вакансій військових професій. 
 6. Ужгородському відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в Закарпатській області сприяти кандидатам на військову службу за 
контрактом та кандидатам на навчання до вищих військових навчальних 
закладів в отриманні інформації щодо судимості (відсутності такої), можливого 
притягнення до кримінальної відповідальності тощо для надання її в 
Ужгородський міський військовий комісаріат.  
 7. Контроль за виконанням розпорядження  залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова                                  Б. Андріїв 


