
                                                       
                                                  УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я  
 
28.01.2021                            Мукачево                                               № 34 
                                   

    Про відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом у 
Збройних Силах України і вступу до вищих військових навчальних 

закладів у 2021 році та організацію їх медичного огляду 
  

  
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 України, які 
проживають на території Мукачівської міської територіальної громади (далі - 
Мукачівська міська ТГ), відповідно до Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 
21.03.2002 року №352  “Про затвердження Положення про підготовку і 
проведення призову громадян на строкову військову службу та прийняття 
призовників на військову службу за контрактом” (із змінами), враховуючи 
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 
20.01.2021 року № 35 «Про відбір кандидатів для проходження військової 
служби за контрактом у Збройних Силах України та вступу до вищих військових 
навчальних закладів у 2021 році», від 20.01.2021 року №36 “Про організацію 
медичного огляду військовозобов’язаних, кандидатів на навчання  у вищі 
військово-навчальні заклади, резервістів та громадян, які приймаються на 
військову службу за контрактом у 2021 році”, листа військового комісара 
Мукачівського об’єднаного міського територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки від 22.01.2021 року №143/5, керуючись п.1 ч.1 ст.36, ч.6 
ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий 
комітет Мукачівської міської ради  вирішив:  
 
 1. Відбір  кандидатів для проходження військової служби за контрактом у 
Збройних Силах України та вступу до вищих військових навчальних закладів 
здійснює  Мукачівський об’єднаний міський територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки за сприянням  виконавчих органів 
Мукачівської міської ради. 



 2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 
роботи Мукачівської міської ради (В.Карпік) спільно з Мукачівським 
об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної 
підтримки: 
 2.1. Проводити системні агітаційні заходи серед громадян Мукачівської 
міської ТГ щодо відбору на військову службу за контрактом.  
 2.2. Розміщувати у громадських місцях Мукачівської міської ТГ відповідні 
агітаційні матеріали про вимоги до кандидатів та перелік спеціальностей, за 
якими проводитиметься  відбір на контрактну службу.  
 3. Пропонувати Мукачівському міськрайонному центру зайнятості                             
(Р.Мельничук) надавати  допомогу  Мукачівському  об’єднаному міському 
територіальному центру комплектування та соціальної підтримки у розміщенні 
рекламно-агітаційних матеріалів у приміщенні центру зайнятості та проведенні 
спільних заходів щодо популяризації  вакансій  військових професій.  
 4. Управлінню освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
(К.Кришінець-Андялошій) спільно з Мукачівським об’єднаним міським 
територіальним центром комплектування та соціальної підтримки організувати 
проведення рекламно-агітаційної роботи серед випускників закладів загальної 
середньої освіти щодо проходження військової служби за контрактом та вступу 
до вищих військових навчальних закладів. 
 5. Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю Мукачівської міської 
ради (В.Микита)  спільно з  Мукачівським об’єднаним міським територіальним 
центром комплектування та соціальної підтримки інформувати населення 
Мукачівської міської ТГ через засоби масової інформації про проведення 
відбору громадян на військову службу за контрактом у Збройних Силах України 
та пропагувати необхідність виконання військового обов’язку громадянами 
України для захисту територіальної цілісності та недоторканості України. 

6.  Для організації медичного огляду військовозобов’язаних, кандидатів на 
навчання у вищі військово-навчальні заклади, резервістів та громадян, які 
приймаються на військову службу за контрактом у 2021 році”  на базі 
Мукачівського об’єднаного міського територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки створюються позаштатні постійно діючі військово-
лікарські комісії. 
 7. Директору КНП «Мукачівська ЦРЛ» (Є.Мешко): 
 7.1. Визначити лікувальний заклад міста Мукачева для забезпечення 
медичного обстеження військовозобов’язаних, кандидатів на навчання у вищі 
військово-навчальні  заклади, резервістів та громадян, які приймаються на 
військову службу за контрактом, призначити персональний склад позаштатних 
постійно діючих військово-лікарських комісій у складі (основний і резервний): 
лікаря-голови військово-лікарської комісії, заступника голови (може 
призначатись один із членів комісії), членів комісії: терапевта, хірурга, 
невролога, дерматолога, окуліста, стоматолога, оториноларинголога, психіатра і 
секретаря з середньою медичною освітою. 
 7.2. Організувати медичний огляд військовозобов’язаних, кандидатів на 
навчання у вищі військово-навчальні заклади, резервістів та громадян, які 



приймаються на військову службу за контрактом у 2021 році, у відповідності з 
вимогами чинного законодавства України. 
 8. Рекомендувати військовому комісару Мукачівського об’єднаного 
міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки про 
проведену роботу проінформувати виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради до 10 січня 2022 року. 
 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради О.Лендєла. 
 
 
 
Міський голова                                      А.БАЛОГА                                                                                                                                          
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


