
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

      від  “ _5__  “ лютого  2021 р. м. Стрий           № _37_____

Про відбір громадян Україи в Стрийській                                                   
територіальній громаді  на військову службу                                                                     
за контрактом у Збройні сили України у 2021 році

Відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на  виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 
(із змінами) і розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 15.01.2021 
року № 27/0/5-21 “Про відбір громадян України на військову службу за контрактом у 
Збройні Сили України у 2021 році” та з метою активізації роботи в Стрийській 
територіальній громаді щодо комплектування ЗС України військовослужбовцями за 
контрактом виконавчий комітет міської ради вирішив:

 
1. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради сприяти в роботі 

постійно діючої позаштатної військово-лікарської комісії Стрийського об’єднаного 
міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки  (далі ТЦК та 
СП) при відборі кандидатів на військову службу за контрактом.

2. Відділам виконавчого комітету міської ради з питань НС та ЦЗН, оборонної і 
мобілізаційної роботи, організаційної роботи, внутрішньої та інформаційної політики 
спільно з Стрийським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та 
соціальної підтримки:

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 територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки і керівництву 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.

2.3. Здійснювати висвітлення у засобах масової інформації питань щодо 
військової служби за контрактом на правах соціальної реклами.

3. Відділу охорони здоров'я, комунальним неприбутковим підприємствам 
«Стрийська центральна міська лікарня» «Стрийська центральна районна лікарня» та 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»:



3.1. Забезпечити кваліфікованим медичним персоналом роботу постійно діючої 
позаштатної військово-лікарської комісії Стрийського об’єднаного міського 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки з відбору кандидатів 
на військову службу за контрактом.

3.2. Забезпечити безкоштовний медичний огляд та обстеження громадян, які 
відібрані кандидатами на військову службу за контрактом у Збройних Силах України.

3.3. Забезпечити у стислі терміни видачу на безоплатній основі кандидатам, 
відібраним на військову службу за контрактом, медичних довідок про проходження 
обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів і сертифіката про 
проходження профілактичного наркологічного огляду.

4. Стрийському відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській 
області (М. Луговий) на звернення Стрийського об’єднаного міського територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки у стислі терміни інформувати про осіб, 
відібраних кандидатами на військову службу за контрактом, щодо їх притягнення до 
кримінальної відповідальності, наявності судимості, її зняття, погашення, про 
застосування до даних осіб адміністративних стягнень за корупційні правопорушення.

 
5. Управлінню освіти міськвиконкому, керівникам закладів професійної освіти 

міста спільно з Стрийським об’єднаним міським територіальним центром 
комплектування та соціальної підтримки:

5.1. Забезпечити роботу в підвідомчих навчальних закладах щодо покращення 
військово-патріотичного виховання та пропаганди військової служби за контрактом.

5.2. Сприяти проведенню Днів відкритих дверей  у дислокованій на території 
міста військовій частині А 2847 для ознайомлення учнівської молоді з військовою 
службою за контрактом.

5.3. При отриманні запитів надавати у стислі терміни інформацію про спеціальну 
перевірку відомостей про освіту кандидатів, відібраних для проходження військової 
служби за контрактом.

6. Стрийському міськрайонному центру зайнятості (Р. Вишньовська) спільно з 
Стрийським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної 
підтримки і керівництвом розташованої на території міста військової частини А2847 
організувати висвітлення питань щодо порядку відбору громадян України на військову 
службу за контрактом, порядку проходження та перспектив військової служби за 
контрактом.

7. Стрийському об’єднаному міському територіальному центру комплектування 
та соціальної підтримки, керівництву військової частини А2847 здійснювати 
висвітлення в засобах масової інформації, на правах соціальної реклами, питання 
військової служби за контрактом та порядку її проходження.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського 
голови в межах компетенції. 

Міський голова                                           Олег КАНІВЕЦЬ

Готував: Є. Харик

Погоджено:  М. Дмитришин

Н. Темник

О. Затварницька


