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Про організацію відбору кандидатів  

на військову службу за контрактом 

 

 Відповідно до Законів України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів 

України від 21.03.2002 року №352 «Про затвердження Положення про 

підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову 

службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», наказу 

Міністра оборони України від 10.04.2009 року №170 «Про затвердження 

Інструкції про організацію виконання Положення про проходження 

громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (зі 

змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.05.2009 року за 

№438/16654, розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації №41 від 31.01.2020 «Про організацію відбору кандидатів на 

військову службу за контрактом»: 

 

 1. Військовому комісару Коломийського об’єднаного міського 

військового комісаріату А.СРІБНЯКУ: 

 - організувати відбір і направлення громадян для проходження військової 

служби за контрактом і у військовому резерві Збройних Сил України. 

 - спільно з командирами військових частин, представниками інших, 

утворених відповідно до законів України, військових формувань проводити 

інформаційну і роз’яснювальну роботу серед громадян міста і району віком від 

18 до 60 років військової служби за контрактом у Збройних Силах України; 

 - проводити патріотично-виховну роботу серед молоді за участю 

молодіжних та ветеранських громадських організацій; 

 - організувати повідомлення про проведення призову на військову службу 

за контактом та роз’яснення законодавства з питань проходження військової 

служби за контрактом через засоби масової інформації. 

 

 2  Директору комунального некомерційного підприємства «Коломийська 

центральна районна лікарня» Коломийської районної ради А.Кошкіну: 
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 - призначити лікарів для роботи у складі позаштатних постійно діючих 

військово-лікарських комісій (ВЛК) для проведення медичного огляду 

кандидатів при їх відборі на військову службу за контрактом до Збройних Сил 

України, згідно з вимогами чинного законодавства та організувати їх роботу; 

 - організувати роботу рентген-кабінетів, лабораторій для прийняття 

аналізів, визначення групи крові та резус факторів, зняття електрокардіограм 

серця кандидатів для проходження військової служби за контрактом; 

 - забезпечити лікарів-спеціалістів ВЛК необхідним медичним 

устаткуванням, інструментарієм та медикаментами для проведення обстеження 

і відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом;   

 - сприяти, в межах повноважень, в організації і проведенні безкоштовного 

медичного огляду, обстеження та видачі довідок  про перебування (не 

перебування) на обліку з психіатричного кабінету, сертифікатів - з 

наркологічного кабінету громадянам, які відібрані кандидатами для 

проходження військової служби за контрактом та видачі їм необхідних 

медичних документів; 

 - встановити контроль за організацією роботи лікарів-спеціалістів ВЛК. 

 

 3. Сільським, селищним головам та головам ОТГ: 

 - сприяти військовому комісаріату у проведенні заходів для прийняття 

громадян на військову службу за контрактом до Збройних Сил України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань; 

 - спільно з військовим комісаріатом організувати роботу з інформування 

населення району та організувати розміщення інформаційного матеріалу в 

сільських та селищних радах “Куток проходження військової служби за 

контрактом ” щодо умов проходження військової служби за контрактом та з 

питань розвитку Збройних Сил України. Про осіб, які зацікавились 

проходженням служби подавати інформацію у Коломийський об’єднаний 

міський військовий комісаріат. 

 

  4. Начальнику відділу освіти районної державної адміністрації 

Н.Корженко, начальнику управління освіти міської ради Л.Бордуну, керівникам 

вищих та середніх спеціальних навчальних закладів м. Коломиї та 

Коломийського району:  

 - організувати проведення заходів військово-патріотичного виховання 

учнівської молоді з метою створення позитивного іміджу військової служби в 

Збройних Силах України та інших військових формуваннях; 

 - сприяти військовому комісаріату, командирам військових частин, 

представникам інших, утворених відповідно до законів України військових 

формувань, проводити інформаційну і роз’яснювальну роботу серед учнівської 

молоді щодо умов та порядку проходження військової служби за контрактом, а 

також умов вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні 

підрозділи вищих навчальних закладів Збройних Сил України, інших, 

утворених відповідно до законів України військових формувань; 

 - розмістити в приміщеннях навчальних закладів інформаційно-рекламні 

матеріали “Куток  проходження  військової  служби  за  контрактом”, 
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підготовлених ОМВК, ОРЦК ДПСУ та представниками інших, утворених 

відповідно до законів України військових формувань. 
 

 5. Начальнику Коломийського відділу поліції Головного управління 

національної поліції в Івано-Франківській області О.Білейчуку за зверненнями 

військового комісаріату сприяти поданню безкоштовно, в найкоротший термін 

довідки щодо наявності (відсутності) у кандидатів для проходження військової 

служби за контрактом кримінальної та адміністративної відповідальності. 
 

 6. Директору Коломийської міськрайонної філії Івано-Франківської 

області  центру зайнятості населення М.Мацьківу: 

 - сприяти військовому комісаріату, представникам військових частин та 

інших військових формувань у роботі щодо відбору кандидатів на військову 

службу за контрактом та у військовому резерві, Збройних Сил України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань; 

 - спільно з представниками ОМВК,  представниками військових частин та 

інших військових формувань проводити заходи, щодо професійної орієнтації 

молоді, рекламуванні вакансій військових професій. 
  

 7. Рекомендувати Коломийській телерадіомовній компанії ”НТК” 

(Т.Приходько, В.Дем’янюк) організувати висвітлення по місцевому 

телебаченню та радіомовленню інформації щодо умов прийому громадян 

України на військову службу за контрактом, порядку проходження служби, 

підготовки та перепідготовки в навчальних центрах, переліку вакантних посад 

у військових частинах та умов вступу у вищі військові навчальні заклади та 

військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів Збройних Сил 

України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань 

за поданням військового комісаріату. 

 8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – 

Коломийський об'єднаний міський військовий комісаріат (А.СРІБНЯК). 

 

 10. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника голови районної державної адміністрації Нестора Печенюка та 

заступника міського голови Володимира Бойцана. 

 

 

Голова районної державної                                                Секретар міської ради 

адміністрації 

     

                        Любомир Глушков                                                 Олег Романюк
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