Розпочався призов громадян УкраiЪи

1991-2000 poKiB на строкову
вiйськову службу до Збройних сил УкраiЪи, який проводиться жовтнiу
груднi 2018

На

року

виконання розпорядження Барвiнкiвськоi районноТ державноi
адмiнiстрацii ХаркiвсъкоТ областi NОбВ вiд 13.03.2018
року пПро проведення

призову громадян Барвiнкiвського району

в 2018 роцi)),

наказу вiйськового

KoMicapa Барвiнкiвсъкого районного вiйськового KorvricapiaTy J\ъ

7

5 вiд

24.07 .2018

року оПро призов громадян на строкову службу у жовтнi-груднi 2018
року>,
згiдно Закону Украiни кпро вiйськовий обов'язок i вiйськову службу>>,

на
запас
вiйсъковослужбовцiв строковоТ служби, строки проведенFIя чергових призовiв
та
черговi призови громадян Украiни на строкову вiйськову служ бу 201В
у
роцi'' вiд

виконання Указу Президента Украiъи

15,02,2018 ]\ь зз12018 розпочався
громадян 199l -2000 poKiB народження.

"про звiльнення в

призов на строкову

"iй."*о*у'

службу

Призовники, яким надiйшла повiстка Барвiнкiвського рвК на прибуття
до
призовноТ дiльницi для проходження i]ризовноi KoMiciT, зобов'язанi
прибути за
адресою: вул. I_{ентралъна, 1 м. Барвiнкове, строк зазначен ий в повiстцi.
у
У

разi якщо за будо яких обставlrн повiстка не надiйшла, громадяни

призовного вiкy зобов'язанi з'явитися до призовноl дiльницi в 1O-Tpl
денний
строк з початку чергового призову.

за порушення правил вiйськового облiку' неявку за викликом

до

вiйськового KoMicapiaTy без поважних причин,
умисне зiпryванн я або недбале
зберiгання посвiдчень про приписку, яке спричинило ix втратy,
несвосчасне
подання облiковому органу Вiдомостей про змiну мiсця проживання,
навчання:,
освiти, мiсця роботи i посади призовники притягуються
до адмiнiстративноТ
та кримiнальнот вiдповiдальностi згiдно iз законодавством.

Iонаки призванi на строковч вiйськову службу не залучаIоТЬСЯ
до
yT acTi в ооС, згiдно з
Радll
НацiонацьноТ
рiшенняIlt
безпеки i оборони УкраТни
вiД 2в,08,2014рокУ j\Ъ В44, затВердженого Указоtчt Президента Украiни
вiд
24,09,2014 РОКУ ЛЪ 744/2al4, щодо
запучення

унеможлрiвлення
вiйськовослужбовцiв строковот слухtби до виконання бойових
завдань
антитерористичнiй операцii в dонецькiй та Луганськiй областях.
служб}ч

в

Соцiальнi гарантii якiщдаС держава для призва
:

,при призовi iм виплачусться грошова
доIlоN{ога у розмlр1
прожитковиХ MiHiMyMiB, встановЛениХ для црацездатних
осiб на 1

двох
сiчня

календарного року;
l
овtйськовослужбовцi перебуваlоть на повноN{у
державному vтриманнi,
розмiщуютъся в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим
гарячим харчування та вiйсъковою
формою одягу згiдно встановленим норм.
oiM виплачу€ться щошliсяця (вiд в/звання та
посади) на додатковi особистi
потреби.

.при звiльненнi в запас iM вип,лачустъся вихiдна грошова допомога у
розмiрi 8-ми посадових окладiв {Bid ] 2:r2 - do ] 9б0 2рн. залежно Bid в/звання i
посаdu),

Щовidково, !ля в/службовtliв з чuсла diпtей-сuрim mа позбавленuх баmькiвськоzо
пiкпування ]2 окпаdiв (Bid 1 В4В - do 2 940 zрн.)
.Тм надаеться вiдпустка (10 Ka"aeHdapHux dHiB без урахування часу,
необхidноzо dля проlзdу do мiсtlя провеdення вidпусmкu п,lа назаd)
очас IIроходження строковоi в/сл.,чжби зараховусться до стажу роботи, що
дае право на призначення пенсiТ за BiKomt на пiльгових умовах;
.за ними зберiгаються робоче мiсце та середнiй заробiток особам, за
умови офiчiйного працевлаштування до призову;
оза ними зберiгаються жилi примiщення, якi вони займали до призову на

строкову вiйськову службу. Вони не можуть бути знятi з облiку громадян, якi
потребують полiпшення житлових умов;
опiсля звiльнення в запас (протягом tиiсяця з дня взяття на вiйськовий
облiк за мiсцем проживання за поданням вiйськового KozuticapiaTy) виплачу€ться
матерiальна допомога в розмiрi:
середньоТ заробiтноТ плати на день призову, a.,le не менше прожиткового
п,riHiMyMy для працездатних осiб" установленого на 1 сiчня календарного року,
встановленоТ на день призов,v (для гропrадян, якi працювали);
у розмiрi прожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб, установленого на
i сiчня календарного року, встановленоТ на день призову (для громадян, якi до
призову не працювали)
Також, держава забезпечуе соцiальн1,
професiйну адаптацiю
вiйськовослужбовцiв cTpoKoBoi вiйсъковоi служби, якi до призову на строкову
вiйськову службу не були працевr{аштованi.
Тiльки вiйськовослужбовцi строковоТ вiйсъковоТ с;tужби мають iIpaBo на
безоплатний проiЪд BciMa видами трансцортч загальног0 користування мiського,
примiсъкого та мiжмiського сполучення {за виняткоrчr TaKci).
Члени сiмей вiйськовослужбовцiв строковоТ служби мають переважне
право при прийняттi на робоцr i на з€шишення на роботi rrри скороченнi
чисельностi або штату працiвникiв,
Iншi соцiальнi пiльги, передбаченi для в/слчжбовцiв або членiв сiмей
в/слУжбовцiв, якi загинули чи померли або пропали безвiсти пiд час проходження
СлУЖби, у разi отримання в/службовцем строковоi'вiйськовоi слуlкби поранення
(контУзiij, травми або калiцтва) у перiол проходження ним строковоi в/служби, що
ПРИЗВелО До частковоТ втрати працездатностi без рстановлення Йошлу iнвалiдностi.

та

Цризову на строкову вlслужбу не пiдлягаютъ гроп,{ адяни YKpaTHll, якl за
Рiшенням районноТ (MicbKoi) призовноi KoMiciT вiдповiдно до цього Закону
отримають вiдстрочки.
. За СiмеЙцими обставинарrи (6аmькu якi вtвнqнi непрацезdаmнuл,tu,
dumъtну dо 3-з poKiB, dBox i бiльutе dimей, ваеimну,dружuну);

О

За

СТаНОМ ЗДОРОв'я
непрudаmнu-t4lt d о вiйсько Boi' службu)

(dо оdноzо року, якi вuзнанi
;

mtLцlчасово

о для

здобуття освiти (в ycix навчальнuх заклаdrlх з dенною форlчtою
навчання на весь перiоd навчання,( у заzальноосвimнiх mа ПТУ - do dосяzнення
прuзовнuколц 2] рiчноzо BiKy));
о для продовження професiйноi дiяльностi (пеdаzоziчнi з вulцою
освimою mа меduчнi працiвнuкu у сiльськiй мiсцевосmi за уh|овu повно2о
наванmаження, заре€сmрованi свяLценлlослужumелi, сiльськi, селlttцнi, лliськi
zоловt,L канdudаmu (doKmoptt) наук, якi працююmь зQ цtц4 напрял4коп4, резервiсmu,
праъуiвнuкu op zaHiB BHympiu,tH ix спра в),

€ також категорiя громадян, якi взагалi звiльняються вiл призову.
з о с m aHoJ|, з d о р о в' я вtlзнанi н е ltp ud аmн uл, u d о вiйс ько в o| слу ж бu,,

ваконшtu обов'язкu слунсбu у резервi (проmяеолl 1 mа 2 конmракmiв),,
баmько або маmщ рidнuй браm або сесmра якuх заzltну-пu, померлu або сmапъt
it,tвалidал.tu пid час прохоdження вiйськовоi слуuсбll або зборiв"
dо набуmmя zролuаdянсп,tва YKpaiHtt пройшлu вiйс:ькову службу в iHu,tttx dержавах;
булtt засуdасенi dо позбав",tення (обл,tеження) волi,,
пiсля. закiнчення ВНЗ прuсво€но вiйськове (спецiапьне) офiцерське звання.
Право на одержання цризовниками вiдстрочки вiд призову повинно
бути пiдтвердrкено вiдповiдними документами, якi подаIоться призовниками
до вiйськового KoMicapiaTl,.
пuс ь"и о ва з uя в а прuз о BHLtKa,,
doBidK{t про склаd сiл,t'i' (форл,аа-3),,

копii паспорmiв, свidоцmв про оdруження, свidоцmв про нароd:хсення dimей;
dоку.uенmu, якL1,14l,! dосmовiрно усlпановлено, 1цо на ylпplr,l,laHHi прuзовнuка
перебувалоmь особu;
лtеduчнi dоку"uенmа :]с! пidп.uсолl zолавно?о лiкаря lliKvBanbHoпрофiлакlпtлчно?о залспаdу, скрiпленi 1,1еча.mкою (про ваzimнiсmь dр7,жuнtt).
Призовники, яким надана вiдстрочка, зобов'язанi щороку до 1 жовтня
подавати вiйськовим KoMicapiaTaM док),менти, що пiдтверджують iх право на

вiдстрочку.

