
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про відбір громадян України на 

військову службу за контрактом 

у Збройні Сили України в 2021 році 

 

Відповідно до статей 6, 27 і 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації, на виконання Закону України «Про військовий облік і військову 

службу» (зі змінами), Указу Президента України від 4 березня 2008 року № 

196/2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення розвитку Збройних 

Сил України», листа Чортківського об’єднаного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки від 06 січня 2021 року №21, з метою 

своєчасної і якісної підготовки до проведення призову громадян України, 

інших військових формувань у боєздатному стані, нарощування їх здатності 

давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам: 

 

1. Структурним підрозділам районної державної адміністрації спільно з 

виконавчими комітетами об’єднаних територіальних громад Чортківського 

району  надавати допомогу Чортківському об’єднаному територіальному  

центру комплектування та соціальної підтримки у виконанні заходів, 

пов’язаних із комплектуванням Збройних Сил України військовослужбовцями 

за контрактом. 

2. Відділу культури та зв’язків з громадськістю  районної державної 

адміністрації спільно з Чортківським об’єднаним територіальним  центром 

комплектування та соціальної підтримки організувати проведення через засоби 

масової інформації широкомасштабної агітації та роз’яснювальної роботи, 

спрямованої на підняття в суспільстві престижності військової служби, 

підвищення мотивації військової служби за контрактом.  

3. Чортківському об’єднаному територіальному  центру комплектування та 

соціальної підтримки   про результати проведеної роботи інформувати відділ з 
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питань цивільного захисту, розвитку  інфраструктури, оборонної роботи  та 

взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації до 31 грудня 2021 

року. 

4. Відділу з питань цивільного захисту, розвитку  інфраструктури, 

оборонної роботи  та взаємодії з правоохоронними органами 

райдержадміністрації до 10 січня 2022 року інформувати голову 

райдержадміністрації про стан виконання розпорядження. 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 11 лютого 2020 року № 31-од «Про відбір громадян 

України на військову службу за контрактом у Збройні Сили України». 

6. Координацію роботи щодо виконання розпорядження доручити 

військовому комісару  Чортківському об’єднаному територіальному  центру 

комплектування та соціальної підтримки  військового комісаріату Леоніду 

Підручному, контроль – заступнику голови районної державної адміністрації. 

 

 

 

 Голова адміністрації                                                         Арсен МАРЧИШАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іван Заболотний 
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Володимир Коцюк 
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