
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 року м. Кременець № 

Про відбір громадян України на 
військову службу за контрактом у 
Збройні Сили України у 2022 році

Відповідно до статей 6, 27, 39 Закону України ,,Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України ,,Про військовий обов’язок і військову службу”, 
Указу Президента України від 04 березня 2008 року №196/2008 ,,Про 
невідкладні заходи щодо забезпечення розвитку Збройних Сил України”, 
розпорядження Президента України від 16 травня 2005 року №1043/2005-рп 
,,Про заходи щодо переходу підрозділів Збройних Сил України до 
комплектування військовослужбовцями за контрактом”, враховуючи лист 
Кременецького районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки (далі – Кременецький РТЦК та СП)  від 03.02.2022 № 205, 
з метою своєчасної і якісного відбору громадян України на військову службу за 
контрактом, для підтримки Збройних Сил України, інших військових 
формувань у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати адекватну 
відповідь реальним і потенційним загрозам: 

1. Відділу управління персоналом та мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації надавати допомогу Кременецькому РТЦК та СП у 
виконанні заходів, пов'язаних із комплектуванням Збройних Сил України 
військовослужбовцями за контрактом.

2. Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  
райдержадміністрації забезпечити висвітлення на вебсторінці районної 
державної адміністрації матеріалів щодо проходження військової служби за 
контактом у Збройних Силах України.

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 21/02-07/1 від 16.02.2022

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA1040000003064AD00D58C2603 
Підписувач КУДЛАК ВІТАЛІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
Дійсний з 08.02.2022 9:51:26 по 08.02.2023 23:59:59

Н4ВВzВВD5jmp<О



2

..

        3. Рекомендувати виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування 
району:

1) організувати через засоби масової інформації агітаційну та 
роз’яснювальну роботу, спрямовану на підняття в суспільстві престижності 
військової служби, підвищення мотивації військової служби за контрактом; 

2) сприяти Кременецькому РТЦК та СП у проведенні інформаційно-
агітаційної роботи серед учнівської та студентської молоді з питань військової 
служби за контрактом у Збройних Силах України.

        4.  Рекомендувати керівникам лікувально-профілактичних закладів району:
1) забезпечити медичне обстеження кандидатів на військову службу за 

контрактом та військовозобов’язаних;
2) забезпечити участь необхідної кількості лікарів-спеціалістів, технічних 

працівників, осіб обслуговуючого персоналу в роботі позаштатних постійно 
діючих військово – лікарських комісій. 

        5. Рекомендувати Кременецькому районному відділу поліції Головного 
управління Національної поліції України в Тернопільській області вжити 
заходів щодо оформлення та видачі кандидатам на військову службу за 
контрактом довідок стосовно судимості. 

6. Рекомендувати Кременецькій районній філії Тернопільського обласного 
центру зайнятості забезпечити надання допомоги Кременецькому об’єднаному 
міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки у 
розміщенні рекламно-агітаційних матеріалів у приміщеннях філії, сприяти 
проведенню спільних заходів щодо популяризації військової служби за 
контрактом. 

7.  Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 02.03.2021 № 41/02-07/1 ,,Про відбір громадян 
України на військову службу за контрактом у Збройні Сили України у 2021 
році”. 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної адміністрації Василя Хортика.

Голова адміністрації                                                                          Віталій КУДЛАК
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Василь Хортик

Анатолій Горпиніч

Надія Ніколаєва

Андрій Левицький

Василь Білоус

Зоряна Павлюк

Катерина Калітка


