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Про відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом у 

Збройних Силах України, резервістів, кандидатів для вступу до вищих 
військових навчальних закладів у 2022 році та організацію  їх медичного огляду  
 

З метою організації і проведення відбору кандидатів для проходження 
військової служби за контрактом у Збройних Силах України, резервістів, 
кандидатів для вступу до вищих військових навчальних закладів України з числа 
громадян України, які проживають на території Мукачівської міської 
територіальної громади, та піднесення престижу військової служби, 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» (зі 
змінами), наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 року №402 «Про 
затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах 
України» (зі змінами), розпоряджень Закарпатської обласної державної 
адміністрації №9 від 21.01.2022 року «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 2022 році», №12 від 21.01.2022 року «Про відбір кандидатів для 
проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України та 
вступу до вищих військових навчальних закладів у 2022 році», враховуючи лист 
начальника Мукачівського районного територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки від 03.02.2022 № 308/5, 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, резервістів та кандидатів для вступу до вищих 
військових навчальних закладів здійснює Мукачівський районний 
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 (Валентина Карпік) спільно з Мукачівським 
районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки: 

1) проводити системні агітаційні заходи серед мешканців Мукачівської 
міської територіальної громади щодо відбору на військову службу за 
контрактом; 

2) розміщувати у громадських місцях Мукачівської міської територіальної 
громади відповідні агітаційні матеріали про вимоги до кандидатів та перелік 
спеціальностей, за якими проводитиметься  відбір на контрактну службу.  

3. Рекомендувати Мукачівському міськрайонному центру зайнятості                             
(Роман Мельничук) сприяти Мукачівському районному 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, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради 
(Катерина Кришінець-Андялошій) спільно з Мукачівським районним 
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 (Владислав Микита) спільно з Мукачівським районним територіальним 
центром комплектування та соціальної підтримки висвітлити інформацію про 
проведення відбору громадян на військову службу за контрактом у Збройних 
Силах України в засобах масової інформації 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 2022 році, створити на базі 
Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки позаштатні постійно діючі військово-лікарські комісії. 

7. Директору КНП «Мукачівська ЦРЛ» (Євген МЕШКО): 
1) забезпечити медичне обстеження військовозобов’язаних, кандидатів на 

навчання у вищі військово-навчальні заклади, резервістів та громадян, які 
приймаються на військову службу за контрактом у 2022 році, 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), секретаря з 
середньою медичною освітою, членів комісії: терапевта, хірурга, невролога, 
дерматолога, окуліста, стоматолога, оториноларинголога, психіатра. 

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 2022 році, відповідно до 
вимог чинного законодавства України. 

8. Рекомендувати начальнику Мукачівського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки (Євген ПІЛЬГУЙ) 



проінформувати виконавчий комітет Мукачівської міської ради про проведену 
роботу до 10 січня 2023 року. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра ЛЕНДЄЛА. 
 
 
 
Міський голова                                  Андрій БАЛОГА                                                                                                                                          


