УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 25 липня 2018 року

м. Стрий

№ ___71___

Про роботу з відбору громадян України
в місті Стрию на військову службу за контрактом
у Збройні Сили України у 2018 році
Відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» та Директиви Генерального Штабу Збройних Сил України від 11.01.2018 року
№ Д-2 “Про організацію комплектування Збройних Сил України особовим складом у
2018 році” для міста Стрия встановлене планове завдання з відбору в 3-му
кварталі 2018 року громадян на військову службу за контрактом в кількості 12
осіб.
З метою належного і повного виконання в місті Стрию вищезазначеного
планового завдання:
1.Відділам виконавчого комітету міської ради з питань НС та ЦЗН, оборонної і
мобілізаційної роботи (Є. Харик), організаційного та з питань внутрішньої політики
(Я-І. Соколівська), освіти (О.Матвіїв), центральній міській лікарні (О. Бегей) сприяти
в роботі постійно діючої позаштатної військово-лікарської комісії Стрийського
об’єднаного міського військового комісаріату при відборі кандидатів на військову
службу за контрактом.
2. Відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи (Є. Харик),
житлово-експлуатаційним організаціям міста:
2.1. Організувати роботу з інформування населення міста з питань розвитку
Збройних Сил України, їх комплектування військовослужбовцями за контрактом з
числа громадян, які раніше не проходили військової служби, та військовозобов’язаних,
придатних до військової служби за станом здоров’я і рівнем освіти.
2.2. Сприяти представникам Стрийського об’єднаного міського військового
комісаріату та військової частини А2847, що дислокується на території міста, в
розміщенні реклами про військову службу за контрактом і організації заходів
рекламно-пропагандистського характеру щодо цієї служби в місцях скупчення людей, в
міськрайонному центрі зайнятості населення, маршрутних таксі (автобусах),
навчальних закладах, тощо.
3. Рекомендувати:
3.1. Стрийському міськрайонному центру зайнятості (Р. Вишньовська)
направляти безробітних громадян до Стрийського ОМВК та у розташовану на території

міста військову частину А2847 для проведення агітаційних заходів щодо проходження
військової служби за контрактом у Збройних Силах України.
3.2. Стрийському ОМВК (О. Сабінський), керівництву військової частини А2847
(О. Цуканов) здійснювати висвітлення в засобах масової інформації, на правах
соціальної реклами, питання військової служби за контрактом та порядку її
проходження.
4. Контроль за виконанням даного озпорядженняпокласти на першого
заступника міського голови Р.Маланія.

Міський голова

Роман Шрамов’ят

